
SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE 
 
 
Styre/råd/utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Teams 
Møtedato: 25.03.2021 Tid: 19:00  
 
 Kort orientering kommuneplanens samfunnsdel og medvirkningsprosessen 
 v/Lisbeth Friberg, kommuneplanlegger og Jostein Harm, kommunedirektør 
   
Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret 
Saker til behandling: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 
 
 21/14 21/183 
 Godkjenning av møteprotokoll av 04.02.2021  
  
 21/15 20/839 
 Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger  
  
 21/16 21/247 
 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  
  
 21/17 20/691 
 Videre drift av Eggedal barnehage  
  
 21/18 20/1380 
 Evaluering av tidligere planprosesser i Sigdal kommune  
  
 21/19 20/1380 
 Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024  
  
 21/20 16/3363 
 Avtale med Krødsherad kommune om oppgavefellesskap for Norefjell 

renseanlegg  
  
 21/21 20/1413 
 Samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Kongsbergregionen  
  
 21/22 21/234 
 Handlingsprogram for samferdsel 2022-25 Viken Fylkeskommune- Høring  
  
 21/23 20/125 
 Kommunens engasjement i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv  
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 21/24 20/1399 
 Revidering av lokal forskrift om hundehold i Sigdal kommune - med 

bakgrunn i høringsuttalelser  
  
 21/25 21/34 
 Avtale om bruk av grunn til stier og skiløyper  
  
 21/26 19/2090 
 Gnr 146 bnr 1, 2 og 81 Endring av detaljreguleringsplan Rupemyr 

hytteområde  
  
 21/27 18/4293 
 Gnr 167 bnr 72 med flere Reguleringsplan Haglebutunet  
  
 21/28 20/1415 
 Avtale om NAV vertskommunesamarbeid  
  
 21/29 20/1478 
 Ny modell for næringsutvikling - intensjonsavtale  
  
 21/1 21/244  
 Utgår, se sak 34. Organisering Responssenteret  
  
 21/30 20/631 
 Salgsbevilling Solumsmoen gård, endring utvidelse netthandel  
  
 21/31 19/2041 
 Valg av meddommer til Tingretten, suppleringsvalg  
  
 21/32 21/246 
 Midlertidig fritak fra verv som folkevalgt i Sigdal kommune - Vebjørn Aasand 

Seljord  
  
 21/33 21/81 
 Refererte saker kommunestyret 25.03.2021  
  
 21/34 21/244 
 Organisering Responssenteret  
  
 
 
Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren,  
tlf. 32 71 14 00 eller epost: post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter 
nærmere innkalling. 
 
 

Prestfoss, 17.03.2021 
 
 

Anne Kristine Norman (sing.) 
ordfører
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/183-1 
 Løpenr.: 2222/21 
 Arkivnr.:  033 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/14 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll av 04.02.2021  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteprotokoll av 04.02.2021 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  Møteprotokoll av 04.02.2021   
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/839-15 
 Løpenr.: 1795/21 
 Arkivnr.:  223 F3 &11 
 Saksbeh.: Jostein Harm 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/15 
 
 
Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger  
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg:   
Rapport- Sosialhjelp til bosatte flyktninger 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er for kontrollutvalgets del en 
henvendelse fra hovedutvalget for helse og sosial, jf. hovedutvalgets sak 6/20 i møte 
22.06.2020. Kontrollutvalget behandlet denne henvendelsen i møte 07.09.2020, sak 
36/20. Her sluttet kontrollutvalget seg blant annet til å sende en tilleggsbevilgningssak 
til kommunestyret med henblikk på å gjennomføre en undersøkelse. 
Kommunestyret vedtok i møte 24.09.2020, sak 80/20 å gi en tilleggsbevilgning på 
kr 300 000. 
 
 
 
 
Nærmere om forvaltningsrevisjonen 
Følgende problemstilling er besvart av kommunens revisor: 
Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal 
kommune vært i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016? 
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Det fremgår følgende i rapportens sammendrag: 
Revisjonens samlede vurdering er at tildeling av økonomisk stønad(sosialhjelp) til bosatte flyktninger i 
Sigdal kommune ikke var i tråd med gjeldende regelverk i 2016 og første halvår 2017, men etter dette 
har vært i tråd med gjeldende regelverk. Det er verdt å merke seg at revisor også skriver følgende i 
rapporten: 
Revisjonens konklusjon innebærer ikke at det fra sommeren 2017 ikke har forekommet noen vedtak det 
kan stilles spørsmål ved. Fagområdet preges av mange og skjønnsmessige vurderinger gjennom et år, 
og det vil alltid forekomme vanskelige saker der utfallet kan diskuteres. Men revisjonen 
ser det som klart at fra sommeren 2017 har praksis ved Nav Sigdal bygd på riktig generell lovforståelse 
og det som framstår som innarbeidede måter å jobbe på. 
 
Rapporten er avgitt uten formulerte anbefalinger fra revisors side. 
Kommunedirektørens har fått et utkast til rapport til uttalelse. Utkastet er tatt til 
etterretning. 
Det vises for øvrig til vedlagte rapport fra Viken kommunerevisjon. 
 
Sekretariatets vurdering 
Den foreliggende rapporten fra revisor er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. 
Revisor har ikke avgitt formulerte anbefalinger. Etter sekretariatets vurdering er det 
ikke her aktuelt for kontrollutvalget å fremme anbefalinger som ikke revisor kommet 
med. 
Det foreslås at rapporten tas til etterretning og sendes til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget gjorde 08.02.21 flg vedtak: 
Kontrollutvalget viser til at revisor kan redegjøre for rapporten i kommunestyret dersom dette er 
ønskelig.  
Kontrollutvalget tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning og sender over saken 
til kommunestyret.  
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/247-1 
 Løpenr.: 2254/21 
 Arkivnr.:  033 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/16 
 
 
Kontrollutvalgets årsrapport 2020  
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  Kontrollutvalgets årsrapport 2020, vedtatt i kontrollutvalget 08.02.2021 

  
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets årsrapport 2020 fremlegges kommunestyret for behandling. 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyre føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltningen. 
 
Kommunestyret har kontrollansvaret jfr. kommunelovens § 22. 
I henhold til kommunelovens § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer i all hovedsak løpende 
gjennom året ved at saker og rapporter oversendes kommunestyret som refererte saker. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget hvert år en rapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Sekretariatet har utarbeidet vedlagte årsrapport 2020. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/691-15 
 Løpenr.: 13442/20 
 Arkivnr.:  223 A10 &01 
 Saksbeh.: Berit K. Jokerud 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 17.02.2021 OK-21/2 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/26 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/17 
 
 
Videre drift av Eggedal barnehage  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune gir Eierstyret i Eggedal barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en 
periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og med desember 2023. Forutsetningen for garantien er  
at budsjettet for det enkelte år utarbeides i samarbeid med administrasjonen og deretter 
godkjennes av Kommunestyret.  
Et evt. underskudd dekkes via ekstrabevilgning på ramma til oppvekst det enkelte år. 
Ordningen med kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i 
arbeidet med kommunebudsjettet for 2024.  

Utredning av alternativ fremtidig drift av Eggedal Barnehage (for eksempel oppvekstsenter) 
fortsetter i perioden frem mot kommunebudsjettet 2024. 

Barnehagens regnskapsrapporter fremlegges for hovedutvalget for oppvekst og kultur på hvert 
møte. 

 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra dialogmøte i Eggedal barnehage des.2020 
Referat fra dialogmøte med Enger barnehage 
Referat fra dialogmøte med Eggedal barnehage jan.2021   
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Sigdal kommune er positiv til videre privat drift og gir derfor eierstyret i Eggedal barnehage garanti om 
dekking av evt. underskudd ut fra budsjett godkjent av kommunestyret. Kompensasjonen stilles til 
rådighet i tre år fom januar 2021 til og med desember 2023.  
Ved et evt. underskudd, økes ramma til oppvekst tilsvarende.  
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Bakgrunn 
Eierstyret i Eggedal barnehage har meldt Sigdal kommune at de ikke har økonomisk grunnlag for videre 
drift, og at de derfor har ønske om at Sigdal kommune tar over videre drift fra august 2021. 
Sigdal kommune har god erfaring med at private aktører drifter barnehagene, og har en intensjon om 
videre privat drift av Eggedal barnehage. Det ble derfor i KS 17/12-20 bla at vedtatt at» Det 
gjennomføres samtaler med andre barnehager der det sjekkes ut om andre styrer kan være villig til å 
drifte Eggedal barnehage mot en eventuell kompensasjon. Videre drift, driftsform og økonomiske 
konsekvenser for Eggedal barnehage utredes videre og sak legges fram for kommunestyret så raskt 
som mulig i 2021.» 
 
Fortløpende etter Kommunestyret 17/12 ble det invitert til et dialogmøte med Eggedal barnehage den 
21/12 for å informere om vedtaket i Kommunestyret. Eierstyret stilte spørsmål om politisk vilje til å 
betale for drift av en annen barnehage kontra det å kompensere eierstyret i Eggedal videre, og 
hvordan og hvor lenge en eventuell kompensasjon skulle gis. Eierstyret ba om å få være med i 
prosessen videre før den endelige beslutningen tas om videre drift av Eggedal. 
 
Det ble avholdt dialogmøte med eierstyret i Enger barnehage 6/1- 21, for å avklare om de kan være 
interessert i å drifte Eggedal barnehage under sin organisasjon. De hadde behov for opplysninger om 
barnehagens økonomiske situasjon samt vite mer om hva en slik kompensasjon vil kunne være, 
før de kunne ta en beslutning på om dette er av interesse. Tall som ble etterspurt er framskaffet og 
oversendt Enger barnehage i etterkant.   
 

Administrasjonen har hatt dialog med daglig leder i Eggedal barnehagen etter møte i Enger barnehage. 
Det ble signalisert at eierstyret fortsatt kan være interessert i å drifte videre, men at de ønsket å vite 
form og størrelse på en økonomisk kompensasjon før de kan ta en endelige beslutning. 
 
Ordfører orienterte Formannskapet om status den 14/1-21, og det ble avtalt et dialogmøte mellom 
administrasjonen og politikere den 18/1-21. I dette møtet la oppvekstsjefen frem et notat hvor en 
mulig kompensasjon ble skissert. Kompensasjonen går ut på at Sigdal kommune gir eierstyret i Eggedal 
barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og 
med desember 2023. Forutsetningen for garantien er at budsjettet for det enkelte år utarbeides i 
samarbeid med administrasjonen og godkjennes av Kommunestyret. Et evt. underskudd dekkes via 
ekstrabevilgning på ramma til oppvekst.  
  
Det ble avholdt et nytt dialogmøte med Eggedal barnehage den 25/1-21, og eierstyret er positive til å 
drifte barnehagen videre med garantien og klausul som er satt. Administrasjonen ser derfor ikke noe 
hensikt i å kontakte flere av de andre barnehagene, og eierstyret i Enger barnehage har blitt informert 
om Eggedal barnehages eierstyre ønske om å fortsette drift av Eggedal barnehage.  
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Ordningen med kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i arbeidet 
med kommunebudsjettet for 2024.  
 
 
Vurdering 
En garanti om dekking av et evt. underskudd vil gi eierstyret den økonomiske sikkerheten de trenger 
for å drifte videre. For å gi de ansatte og ledelsen forutsigbarhet for videre drift og for å imøtekomme 
de ulike svingningene som kan gi utslag, er det vurdert som hensiktsmessig at kompensasjonen stilles 
til rådighet i tre år fom januar 2021 til og med desember 2023.  
  
I møte med Formannskapet den 14/1-21 fikk administrasjonen avklart at Kommunestyrets vedtak om 
at videre drift, driftsform og økonomiske konsekvenser for Eggedal barnehage ikke forventes utredes 
videre på nåværende tidspunkt, men tas med i Prosjekt bærekraft og ny samfunnsdel for Sigdal 
kommune. 
 
  
 
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune gir Eierstyret i Eggedal barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en 
periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og med desember 2023. Forutsetningen for garantien er  
at budsjettet for det enkelte år utarbeides i samarbeid med administrasjonen og deretter godkjennes 
av Kommunestyret.  
Et evt. underskudd dekkes via ekstrabevilgning på ramma til oppvekst det enkelte år. 
Ordningen med kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i arbeidet 
med kommunebudsjettet for 2024.  
 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 2/21 den 17.02.2021 
Behandling: 

Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: Utredning av alternativ fremtidig drift av Eggedal 
Barnehage (for eksempel oppvekstsenter) fortsetter i perioden frem mot kommunebudsjettet 2024. 

Barnehagens regnskapsrapporter fremlegges for hovedutvalget for oppvekst og kultur på hvert møte. 

 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med fellesforslaget til Hovedutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: 
Sigdal kommune gir Eierstyret i Eggedal barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en 
periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og med desember 2023. Forutsetningen for garantien er  
at budsjettet for det enkelte år utarbeides i samarbeid med administrasjonen og deretter 
godkjennes av Kommunestyret.  
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Et evt. underskudd dekkes via ekstrabevilgning på ramma til oppvekst det enkelte år.Ordningen med 
kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i arbeidet med 
kommunebudsjettet for 2024.  

Utredning av alternativ fremtidig drift av Eggedal Barnehage (for eksempel oppvekstsenter) 
fortsetter i perioden frem mot kommunebudsjettet 2024. 

Barnehagens regnskapsrapporter fremlegges for hovedutvalget for oppvekst og kultur på hvert 
møte. 

 
Formannskapet behandlet saksnr. 26/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1380-18 
 Løpenr.: 1867/21 
 Arkivnr.:  140 
 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/17 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/18 
 
 
 
Evaluering av tidligere planprosesser i Sigdal kommune  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen framlegge 
saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
 
 
 
 
Vedlegg:   
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på den nye kommunelovens bestemmelser 
om samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen 
framlegge saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
 
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret gjorde i sak KS 113/20 følgende vedtak: (siste ledd)….. Evaluering av tidligere 
planprosesser gjennomføres før vedtak av planstrategi for Sigdal kommune 2021-2025. 
 
Med denne bakgrunn legges det her fram en sak med en evaluering av tidligere planprosesser. 
Evalueringen har sin hovedvekt i prosessen med kommunedelplan for Tempelseter- Eggedal sentrum- 
Djupsjøen. Saken vil naturlig nok framstille administrasjonens subjektive oppfatning og vurdering av 
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planprosessen. Den politiske debatten i forbindelse med saken vil kunne nyansere denne 
framstillingen.  
 
Vurdering/Evaluering 
 
Generelt om kommunal planlegging 
Kravet om kommunale planer vil fortsette i uoverskuelig framtid. Det medfører en stor 
belastning for en liten kommune at det er samme krav til planlegging i Sigdal som i en stor 
bykommune. Noen planer er lovpålagte, andre ikke. Sigdal er avhengig av å prioritere sine 
planressurser slik at det er mulig å prioritere de viktigste planarbeidene for kommunen. 
Kommunale planer er en del av kommunenes sjølråderett og innbyggernes mulighet for 
medvirkning. Planer må sees i sammenheng med nasjonale og regionale føringer 
 
Kommunenes planstrategi skal vise hvilke planer som skal gjennomføres når i den nærmeste 4 
årsperioden. Planstrategi for 2021-2024 legges fram for vedtak i KS i mars. Status for alle planer i 
kommunen er vist nedenfor. 
 
Status alle planer i kommunen 
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Et kort tilbakeblikk - arealplan, regional plan og KDP 

 Planprogram for regional plan Norefjell – Reinsjøfjell ble vedtatt i KS 26.10.17 
 Vedtak i KS 14.12.17 om å utsette vedtaket av kommuneplanens arealdel inntil nærmere 

avklaring av hvordan «spredt bosetting» skulle tolkes 
 Sluttrapporten fra reisemålsanalysen ble vedtatt tatt til orientering i KS 14.12.17 
 Felles planprogram med Krødsherad for KDP ble vedtatt sendt på høring 14.12.17 
 Arbeidsmøter, felles FS møter med Krødsherad og åpne møter 
 Felles planprogram for KDP vedtatt i KS 23.03.18 
 Vedtak i KS 23.03.18 av kommuneplanens arealdel 
 Igangsetting av mulighetsstudie for Eggedal 
 Vedtak av veilederen for innspill til KDP i KS 26.06.18 (felles med Krødsherad) 
 Prinsipper for soneinndeling i regional plan vedtatt i FS 20.09.18 
 Arbeidsmøter 
 Frist for innspill til KDP 1. november 2018 
 Arbeidsmøter med gjennomgang og info. av innspill til KDP og inndeling av soner i reg. plan 
 Oppstart gjennomgang av KU`n til KDP i FS 22.11.18 
 Forslag til vedtak av KU`n til KDP lagt fram i FS 10.01.19.  
 Vedtak utsatt 
 Vedtak om å bestille analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse 
 Forslag til vedtak av KU`n til KDP lagt fram i FS på nytt 30.01.19. 
 Det  ble ikke gjort vedtak av KU`n 
 Gjennomgang av KU`n fortsetter i arbeidsmøter 
 Planforum 
 Oppklaringsmøter med FM og fylkeskommunen 
 Gjennomgang av arealinnspillene i KU`n til KDP vedtatt i FS 26.03.19 
 Forslag til vedtak av utkast til bestemmelser i FS 26.03.19  
 Vedtaket utsatt 
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 Forslag til vedtak i FS 24.04.19 av alle dokumenter til KDP  
 Vedtak utsatt 
 Intern høring av regional plan i KS 25.04.19 
 Plandokumenter til KDP ble på nytt lagt fram i FS 15.05. og 11.06.19 
 Vedtak i Fylkestinget 19.08.19 om høring av regional plan 
 Vedtak i KS 15.09.19 om høring av KDP med frist 15.11.19 
 Mange innsigelser 
 Avklaringsmøter med innsigelsesmyndighetene 
 Befaring 09.03.20 (FS i Krødsherad og Sigdal) 
 Forhandlinger/møter med FM og fylkeskommunen om områder som tas ut i regional plan 
 Vedtak av regional plan i Fylkestinget 17.09.20 
 Vedtak i KS 24.09.20 om anke av vedtaket regional plan 
 Vedtak i FS 25.06.20 om at KDP ikke legges ut på ny høring 
 Vedtak i FS 18.08.20 om å gå til mekling på innsigelsene i KDP 
 Befaring 21.11.20 med FM og fylkeskommunen 
 Mekling om KDP 03.03.21 

 
Som det framkommer at punktlista over har planprosessene i denne perioden med regional plan, 
kommunedelplan for Tempelseter-Eggedal sentrum- Djupsjøen og siste del av kommuneplanens 
arealdel vært meget omfattende. Det har vært viktige veivalg som måtte tas i disse prosessene som 
nok har påvirket omfanget av prosessene.  
 
 
Våre erfaringer 
Når vi ser tilbake på planprosessene opplever vi fra vårt ståsted at det i perioder har vært uklar 
ansvars- og arbeidsfordeling mellom adm. og politikere. Bruken av arbeidsmøter har forsterket denne 
uklarheten, ved at administrasjon og planutvalget har forsøkt å diskutere seg fram til løsninger. Tanken 
med denne uformelle arbeidsformen var god, men vi opplever at resultatet av denne arbeidsformen 
ikke ble slik som ønsket. Den nye kommuneloven som kom i slutten av den aktuelle perioden har også 
klargjort at uformell sammenblanding av administrasjon og politisk nivå ikke bør brukes.  
Arbeidsformen har ført til en svært detaljert tilnærming fra politikerne. Vår oppfatning er at denne 
detaljeringen ytterligere har visket ut skillet mellom administrasjon og politisk nivå. Hovedregelen i 
arbeidsdelingen mellom politisk nivå og administrativt nivå vil være at administrasjonen utreder saker 
på detaljnivå, mens politikerne gjør prinsippvedtak med basis i utredningene.  
Vi opplever at noe av årsaken til at dette har blitt resultatet i denne perioden har vært ulikt ståsted i 
forhold til hvilket mulighetsrom kommunen har for sin arealforvaltning sett opp mot statlige og 
regional myndigheters rolle.  
Detaljeringen og utforskningen av handlingsrommet har også gitt behov for mange kostbare 
utredninger underveis på temaer som lokalkunnskap og gode diskusjoner kanskje kunne løst.  
Det har vært stor tidsbruk fra både administrativ og politisk side over lang tid. Vår vurdering er at det 
ikke vil være rom for tilsvarende tids- og ressursbruk på planprosesser framover.  
 
 
Våre ønsker for det videre planarbeidet 

 Klart mandat og klare vedtak 
 Klargjøring av handlingsrommet til adm. 
 Ro til å gjøre faglige vurderinger 
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 Vedtak på milepæler underveis 
 

 Om uenighet om veien videre: Vedtak som endrer retningen etter politisk ønske og som er 
faglig begrunnet 

 
Punktene over er prinsipper vi mener må være styrende for videre planprosesser.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på den nye kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen framlegge 
saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
 
Formannskapet behandlet saksnr. 17/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Runolv Stegane, BL, fremmet følgende endringsforslag, «den nye» strykes i første linje: 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Steganes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen framlegge 
saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1380-19 
 Løpenr.: 1892/21 
 Arkivnr.:  140 
 Saksbeh.: Lisbeth Friberg 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/21 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/19 
 
 
Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024 vedtas slik den er framlagt og ihht. plan- og 
bygningsloven § 10-1. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
  

- Oppdatert utkast til Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024  
- Høringsinstanser 
- Høringsinnspill fra Bane Nor 
- Høringsinnspill fra NVE 
- Høringsinnspill fra Viken Fylkeskommune 
- Sammenstilling av høringsuttalelser 

   
 
Saksutredning  
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 17.12.20 i sak 113/20:  
Ihht. plan- og bygningsloven § 10-1 legges Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024 ut på høring og 
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 25.12.20 – 10.02.21. «Leve hele livet» og «Aldersvennlig 
samfunn» legges inn i planen.  
  
Evaluering av tidligere planprosesser gjennomføres før vedtak av planstrategi for Sigdal kommune 
2021-2025.  
  
Planutkastet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 25.10.20 – 10.02.21. Høringsutkastet 
ble sendt til statlige og regionale myndigheter, samt til nabokommuner. Høringsfristen var 10.02.21 og 
kommunen har mottatt tre høringsinnspill (se vedlegg). 
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Kommunal planstrategi er et planleggingsverktøy som ble innført med den nye plan- og bygningsloven 
i 2009. Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å drøfte 
utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 
valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål med planstrategien er å styrke den 
politiske styringen av hvilke planoppgaver som kommunen bør starte opp med eller videreføre. 
Hensikten er å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
 
Ihht. plan- og bygningsloven §10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Statlige og regionale 
myndigheter og nabokommuner skal medvirke i prosessen. 
 
Planstrategien beskriver kort hovedtrekkene i Sigdal kommunes nåsituasjon, forventet utvikling, samt 
behovet for nye planer/rulleringer/ferdigstilling av påbegynte planer. Beskrivelsen tar for seg alle 
kommunens sektorer og tjenesteområder.  
 
Høringsutkastet til Planstrategi for 2021-2024 er en rullering av Planstrategi for 2016-2019, som ble 
vedtatt av kommunestyret 26.04.18. Planarbeidet er retningsgivende for kommunens planlegging og 
har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelser til 
kommunens planstrategi. 
 
 
 
Vurderinger 
Høringsinnspillene er gjennomgått og vurdert. Oppdateringene er kommentert i dokumentet med 
sammenstillinger av høringsinnspillene (se vedlagt). Endringene er markert med grønn skrift i utkastet 
til ny planstrategi (se vedlagt).   
 
Kommunedirektørens vurdering er at de foreslåtte planene vil oppfylle kommunens behov for 
planarbeid perioden 2021-2024.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024 vedtas slik den er framlagt og ihht. plan- og bygningsloven 
§ 10-1. 
 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 21/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 16/3363-47 
 Løpenr.: 1848/21 
 Arkivnr.:  026 M41 
 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/15 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/20 
 
 
AVTALE MED KRØDSHERAD KOMMUNE OM OPPGAVEFELLESSKAP FOR NOREFJELL RENSEANLEGG  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune inngår kommunalt oppgavefellesskap med Krødsherad kommune for Norefjell 
Renseanlegg, basert på vedlagte avtale.   
 
 
 
 
Vedlegg:   

1. Avtale om kommunalt oppgavefellesskap mellom Sigdal kommune og Krødsherad kommune. 
2. Dimensjoneringsgrunnlag for Norefjell RA- Rapport Norconsult 2016. 
3. Juridisk betenkning fra Advokatfirmaet DSA om alternativer for eier- og avtalestruktur for 

Norefjell RA.  
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Sigdal kommune bør inngå avtale om kommunalt oppgavefellesskap med Krødsherad kommune for 
Norefjell RA, basert på vedlagte avtale. Avtalen gir etter vår mening en balansert, og 
kostnadseffektiv samarbeidsløsning for samarbeidet om felles renseløsning denne delen av fjellet.  
 
 
Bakgrunn/Vurdering 
Kommunestyret vedtok i sak KS 13/19 21. mars 2019 en intensjonsavtale for samarbeid med 
Krødsherad kommune om felles renseløsning. Intensjonsavtalen la til grunn at det skulle etableres et 
IKS for renseløsningen, heretter kalt Norefjell Renseanlegg. I avtalen er det varslet en oppstart av 
selskapet i januar 2021. Som tidligere orientert om er prosjektet noe forsinket, og det vurderes nå som 
hensiktsmessig å få på plass organiseringen av Norefjell RA i 2.kvartal 2021. Det forventes også at 
Norefjell Renseanlegg vil begynne å ta imot kloakk i 2.kvartal 2021. 
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I perioden etter vedtak 17/19 har administrasjonen arbeidet med selskapsavtaler og praktiske forhold 
rundt etablering av IKS. Et IKS krever at det opprettes  

- Eget styre 
- Eget representantskap 
- Egen daglig leder 
- Egen avtale med revisor 
- Parallelle økonomistrukturer med tilhørende administrative rutiner 

 
Dette er forhold som medfører ekstra kostnader på noen hundretusen hvert år. 
 
I juni 2020 ble det avholdt et møte i Sigdal hvor ordfører, kommunedirektører og tekniske sjefer fra 
hver av kommunene deltok. I dette møtet ble kostnader og fordelingen drøftet. Det kom også opp et 
forslag om å se på en alternativ organisering for å forenkle administrative forhold, samt redusere 
kostnader for selve organiseringen. IKS ble i sin tid anbefalt som en godt egnet organisasjons-
/selskapsform for å håndtere en felles renseløsning for kommunene. Hovedbegrunnelsene for valget 
var tredelt; 1) en demokratisk påvirkningsmulighet fra begge kommunene inn mot Norefjell 
Renseanlegg, 2) gi kommunene adgang til å etablere egne selvkostområder uavhengig av aktiviteten i 
nabokommunen og 3) gi Sigdal kommune en medeierrolle i Norefjell Renseanlegg. I ny kommunelov 
gis det anledning til å etablere kommunale oppgavefellesskap. En slik organisering vil lette på de til 
dels tunge administrative prosessene i et IKS, og porteføljen vil bli en del av kommunedirektørens linje-
organisasjon. Juni-møtet konkludere med at denne organisasjonsformen burde utredes med tanke på 
å foreslå en slik organisering for kommunestyrene.  
 
Det ble gjennomført utredning inkludert en juridisk betenkning og det juridiske rådet er å etablere et 
kommunalt oppgavefellesskap. Se vedlagte juridiske betenkning. Prinsippene som ligger i den 
framforhandlede intensjonsavtalen om å opprette et IKS er ivaretatt i forslag til avtale om kommunalt 
oppgavefellesskap.  

- Det opprettes et eget representantskap for Norefjell Renseanlegg som ivaretar det 
demokratiske forholdet mellom kommunene, men Krødsherad kommune opprettholder 
bestemmende rett over selskapet. Sigdal kommune er medeier med 32 %, etter samme 
prinsipp som ved IKS. 

- Kommunene opprettholder adgangen til å ha egne selvkostområder uavhengig av 
nabokommunen. Dette ivaretas på samme måte som i et evt IKS; Norefjell Renseanlegg selger 
rensetjenester til Sigdal kommune og Krødsherad kommune, som igjen selger tjenester til sine 
abonnenter og selskaper.  

- Kommunedirektøren i Krødsherad kommune kan være daglig leder, noe som gjør de 
administrative linjene i organisasjonen enklere å forholde seg til for ansatte. Ved opprettelse 
av kommunalt oppgavefellesskap inngår alle administrative forhold ved Norefjell Renseanlegg i 
Krødsherad kommunes regnskap, administrative rutiner, internkontroll med mer. Dette sparer 
partene i samarbeidet driftskostnader hver år. Som tidligere avtalt vil også ansatte ved teknisk 
sektor i Krødsherad kommune drifte anlegget. 

 
Vedlagt ligger avtale for opprettelse av kommunalt oppgavefellesskap. Denne er fremforhandlet med 
administrasjonen i Sigdal kommune i samråd med jurist. 
 
Avtalen må likelydende vedtas i begge kommunene for at den skal tre i kraft. 
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Når avtalen er vedtatt i begge kommunestyrer vil det blir fremmet en ny sak hvor de enkelte 
kommunestyre peker ut medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I etterkant av dette 
vil det kommunale oppgavefellesskapet konstituere seg. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune inngår kommunalt oppgavefellesskap med Krødsherad kommune for Norefjell 
Renseanlegg, basert på vedlagte avtale.   
 
Formannskapet behandlet saksnr. 15/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Kjell Tore Finnerud, Ap, ba om å få sin habilitet vurdert da ha sitter i styret for Djupsjøen vann og 
avløp. 
 
Finnerud fratrådte møte. 
Finnerud ble vurdert habil. 
Finnerud gjeninntrådte møte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1413-5 
 Løpenr.: 921/21 
 Arkivnr.:  L51 &85 
 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/18 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/18 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/21 
 
 
Samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Kongsbergregionen  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 

1. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, jfr. kommunelovens § 20- 2, jfr. 20-1 og 
20-4, vedtas.  
 

2. Kongsberg kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette 
innebærer, og Flesberg, Hjartdal, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn kommuner 
er samarbeidskommuner.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å delegere myndighet i tråd med vedlagte 
samarbeidsavtale til rådmannen i Kongsberg kommune (vertskommune). 

 
 
 
Vedlegg:   

 Samarbeidsavtale, revidert 18.11.2020 

 Sluttrapport datert 21.02.2020 

 Rutinebeskrivelse revidert 29.06.2020 

   
 

Ingress:  

Det ble gjennomført et forprosjekt for et regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter 

plan- og bygningsloven i 2019-2020. Det har blitt utarbeidet utkast til samarbeidsavtale, 

rutinebeskrivelser og en prosjektrapport. Dokumentene var på høring i kommunene høsten 2020. 

Høringen viste at åtte kommuner ønsker å delta i samarbeidet og samarbeidsavtalen kommer nå til 

sluttbehandling i disse kommunene med likelydende saksfremlegg.  
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Bakgrunn og fakta:  

Kommunene har kapasitetsutfordringer knyttet til utførelse av tilsyn, samt at det oppleves som 

krevende og svært faglig utfordrende å følge opp de større ulovlighetssakene. Rådmannsutvalget 

vedtok mandatet for forprosjektet juni 2019 og prosjektet startet i september 2019. Prosjektgruppa 

har bestått av saksbehandlere/ ledere og to tillitsvalgte. Deltakerkommuner har vært regionens åtte 

kommuner, samt Krødsherad kommune. Det er utarbeidet prosjektrapport, rutiner for det nye 

samarbeidet og et forslag til samarbeidsavtale. Disse dokumentene ble sendt på høring i kommunene i 

perioden august-oktober 2020.  

  

Hva skal samarbeidet løse? 

Regionalt samarbeid skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og 

ulovligheter. Det skal bidra til like rammevilkår for utbyggere og næringsaktører i aktuelle bransjer. Det 

skal være en effektiv og kostnadsbesparende organisering for kommunene og en 

kompetansebyggende struktur for de ansatte.  

 

Søknadsprosessene i plan- og bygningsloven er i stor grad tillitsbasert, der mye ansvar er lagt til den 

som søker om et tiltak. Et slikt tillitsbasert lovverk fordrer at alle delene i lovverket spiller sammen og 

følges opp slik intensjonen er.  Lav innsats innen tilsyn og ulovlighetsoppfølging kan medføre økt andel 

tiltak som ikke tilfredsstiller byggetekniske krav og kan virke konkurransevridende. Tilsyn- og ulovlighet 

motiveres ikke først og fremst for å ta useriøse aktører i markedet, men for å sikre alle aktørene like 

rammevilkår og at sluttbrukeren og samfunnet får sikre og lovmessige utførte tiltak.   

 

Vertskommunens forpliktelser:   

Vertskommunemodellen er valgt, da hensikten er å sette bort driftsoppgaver til en annen 

kommune/samarbeid og det er behov for å delegere myndighet. 

Prosjektgruppa og Rådmannsutvalgets gav en faglig innstilling på Kongsberg kommune som 

vertskommune før videre behandling i Regionrådet. Regionrådet ønsket å vurdere muligheten for å ha 

samarbeidet i andre kommuner, enn de som har vertskommunestatus i Kongsbergregionen i dag. 

Saken ble derfor sendt ut på høring i formannskapene uten anbefaling på vertskommune. I høringen 

var det fire kommuner som spilte inn ønsket om å være vertskommune. Dette var Hjartdal, Tinn, 

Kongsberg og Notodden kommuner.  

Regionrådet behandlet innspillene den 17.10.2020 og fattet vedtak om at Kongsberg kommune blir 

vertskommune.   
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Vertskommunen har det økonomiske ansvaret for samarbeidet, samt personalansvaret for de ansatte. 

Etter at samarbeidsavtalen er sluttbehandlet tar vertskommunen prosjektet videre og ansetter de 

nødvendige ressursene. Det er lagt opp til en desentralisert modell, som betyr at man lyser ut 

stillingene med hele regionen som mulig kontorplassering, men med tilhørighet til en vertskommune. 

Det er en bindingstid på tre år i avtalen for å gi vertskommunen forutsigbarhet i en oppstartsperiode. 

 

Delegering av myndighet:  

Det delegeres enkelte paragrafer i plan- og bygningsloven til samarbeidet. Dette gjøres for å gi 

samarbeidet mulighet til å utføre generell saksbehandling. Klagebehandling og utstedelse av 

overtredelsesgebyr ligger fortsatt hos kommunene. Kommunene velger selv hvilke saker de vil 

behandle selv og hvilke de overlater til det regionale samarbeidet. Kommunen kan også trekke en sak 

tilbake til egen kommune.  

 

Selvkost, størrelse og fordelingsnøkkel 

Utførelse av tilsyn og ulovligheter er lovpålagte oppgaver og ligger under selvkostregnskapet i 

kommunene. Tilsyn skal finansieres gjennom et påslag på alle tiltak i regulativet. 

Det ble lagt opp til tre ansatte, dersom ni kommuner ble med i samarbeidet.  

 

Det er anbefalt fordeling på 50%fast andel/ 25% antall byggesaker/ 25% antall innbyggere. Dette er 

den fordelingen der ingen av kommunene kommer uforholdsmessig skjevt ut.  

 

Kommunene faktureres etter faktisk bruk på slutten av året. Kommunene garanterer for en sum, men 

den faktiske utgiften kan bli lavere dersom andre kommuner har større behov og dette er avklart 

kommunene imellom.    

 

Vurdering:  

Prosjektrapporten, rutiner og forslag til samarbeidsavtale har vært på høring i åtte av de ni 

kommunene som har vært med i forprosjektet. Alle kommunene har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker å være med i samarbeidet og at de slutter seg til samarbeidet slik det er beskrevet i saken på 

høring. Krødsherad kommune har ikke hatt saken på høring men vil få avtalen til sluttbehandling 

dersom/når de ønsker det.  
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Alle kommunene har tilsluttet seg samarbeidet med de forutsetningene som forelå i saken på høring. 

Samarbeidsavtalen er likelydende den som har vært på høring, med unntak av at vertskommune nå er 

lagt inn.   

 

Det er vurdert ulike fordelingsnøkler for fordeling av kostnader.  I andre regionale samarbeid har man 

benyttet ulike grader av fast andel/fast ansatte /innbygger tall. Under arbeidet ble det klart at i dette 

samarbeidet så er antall byggesaker en aktuell indikator å benytte. Forprosjektet har sett på flere ulike 

fordelinger og har anbefalt fordeling på 50%fast andel/ 25% antall byggesaker/ 25% antall innbyggere. 

Dette er den fordelingen der ingen av kommunene kommer uforholdsmessig skjevt ut. Under er de 

ulike nøklene vist med fordeling av 2,55 mill. Figuren viser at nevnte fordelingsnøkkel (mørk rød) stort 

sett ligger nærmest gjennomsnittet (mørk grønn) for alle kommuner.  

 

 

Garantisummen for tre årsverk fordeler seg da på følgende måte:  

 

Rollag Notodd
en 

Nore 
og 
Uvdal 

Tinn Flesb
erg 

Hjart
dal 

Kongsb
erg 

Krødsher
ad 

Sigdal Totalt  

206 
268 

355 
163 

232 
031 

294 
181 

246 
023 

179 
900 

573 
139 

204 863 258 
451 

2 550 
000 
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Kommunene får tilgang til en timebank som de benytter. Dersom kommunene ønsker å benytte mer 

enn avsatte timer, og det er ledig kapasitet kan de kjøpe denne tjenesten.  

Kommunene faktureres etter faktisk bruk på slutten av året. Kommunene garanterer for en sum, men 

den faktiske utgiften kan bli lavere dersom andre kommuner har større behov og dette er avklart 

kommunene imellom.    

 

Kommunene har imidlertid ulike utgangspunkt og bør gjøre nærmere vurderinger knyttet til økonomi. 

Kommunene bør vurdere omfang av egne ressurser, behov for styrkning, midler på selvkostfond, 

planer om å øke gebyrer for å inkludere tilsyn, bruk av sanksjoner m.m.  

 

Sigdal kommune har i dag ikke kapasitet til å gjennomføre lovpålagt andel tilsyn med byggesaker. Det 

kan også være en utfordring habilitetsmessig å gjennomføre tilsyn i egen kommune. Nivået som er 

antydet i dette samarbeidet vil gi mulighet for et systematisk tilsyn på en andel av byggesakene. 

Kommunen vil i etterkant av tilsyn som avdekker ulovligheter får arbeid med oppfølging av disse.   

Gebyrforskriften for byggesaker tar høyde for kostnader til inntreden i dette samarbeidet.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, jfr. kommunelovens § 20- 2, jfr. 20-1 og 20-
4, vedtas.  
 

2. Kongsberg kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette 
innebærer, og Flesberg, Hjartdal, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn kommuner 
er samarbeidskommuner.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å delegere myndighet i tråd med vedlagte 
samarbeidsavtale til rådmannen i Kongsberg kommune (vertskommune). 

 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 18/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 

1. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, jfr. kommunelovens § 20- 2, jfr. 20-1 og 
20-4, vedtas.  
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2. Kongsberg kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette 
innebærer, og Flesberg, Hjartdal, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn kommuner 
er samarbeidskommuner.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å delegere myndighet i tråd med vedlagte 
samarbeidsavtale til rådmannen i Kongsberg kommune (vertskommune). 

 
Formannskapet behandlet saksnr. 18/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/234-2 
 Løpenr.: 1859/21 
 Arkivnr.:  Q13 
 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/20 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/22 
 
 
Handlingsprogram for samferdsel 2022-25 Viken Fylkeskommune- Høring  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune ber om at følgende fylkesveier og strekninger prioriteres i Handlingsprogram for 
samferdsel 2022-25: 

1. Fv. 2894 fra Tukudalen til Krøderen: Veien er viktig for tømmertransport og annen 
tungtransport og er en viktig øst-vest forbindelse for annen trafikk.  

2. Fv. 287 Nerstad: Gang og sykkelvei på strekningen Skatvedtfossen til Frydenhaug – ref. 
reguleringsplan for Linnerud- Sundbakken. 

3. Fv. 287 Nedre Eggedal: Strekning Avkjøring Grønhovdsroa- Eggedalsveien 664- veier er smal 
og uoversiktlig. 

4. Fv. 2818 på strekningen fra Kolsrud bru – Prestfoss: Veien har dårlig standard og dårlig 
toppdekke.  

 
Innspillet sendes med forbehold om politisk godkjenning av forslagene. 
 
 
 
 
Vedlegg:   

1. Informasjon om arbeidet med Handlingsprogram for samferdsel 2022-25- Viken FK 
2. Invitasjon til medvirkning- Viken FK 

  
Saksutredning  
Konklusjon 
Sigdal kommune sender sine innspill til handlingsprogrammet for samferdsel til Kongsbergregionen 
som samordner kommunenes innspill videre til Viken FK.  
 
 
 



  Sak  22/21

  SIDE: 29 

SIGDAL KOMMUNE

Bakgrunn 
Viken Fylkeskommune har sendt Handlingsprogram for samferdsel 2022-25 på høring med høringsfrist 
1. mars. Denne høringen er sendt til regionene, i vårt tilfelle Kongsbergregionen. Ved en inkurie er 
dessverre ikke saken videresendt til Sigdal kommune. Dette er årsaken til at saken først kommer til 
politisk behandling nå.  
Informasjon om Handlingsprogrammet og tenkt medvirkningsprosess ligger vedlagt som vedlegg til 
saken. I korte trekk er det tenkt at kommuneregionene skulle levere prioriterte innspill til Viken FK for 
sine regioner. Deretter vil FK sende saken på høring til alle kommunene til sommeren.  
Sekretariatet i Kongsbergregionen opplyser at de vil ta med innspillene fra kommunene og samordne 
disse for oversendelse til Viken. Saken vil også forelegges for regionrådet på neste møte.  
 
Vi foreslår ei liste med noen veistrekninger som vi mener bør inn i planen fra Sigdal kommune sin side. 
Forslagene oversendes til Kongsbergregionen før 1. mars, og endelig vedtak ettersendes etter 
kommunestyrets behandling av saken.  
 
Vurdering 
Det er mange fylkesveistrekninger med dårlig standard innenfor Sigdal kommune. Vår vurdering ut fra 
innspill og egne observasjoner er at følgende strekninger bør nevnes spesielt: 
 

1. Fv. 2894 fra Tukudalen til Krøderen: Veien er viktig for tømmertransport og annen 
tungtransport og er en viktig øst-vest forbindelse for annen trafikk. Det ble rustet opp en kort 
strekning fra Sundbakken mot Tukudalen for noen år siden, men resten av veien trenger sårt til 
vedlikehold. Det er blant annet en strekning fra Tukudalen til avkjøring til steintaket i 
Tukudalen hvor toppdekket er i svært dårlig tilstand.  

2. Fv. 287 Nerstad: Gang og sykkelvei på strekningen Skatvedtfossen til Frydenhaug – ref. 
reguleringsplan for Linnerud- Sundbakken. En gang- og sykkelvei på denne strekningen er 
nødvendig for Sigdal kommune for å kunne utvikle boligområder på Skyliholt.  

3. Fv. 287 Nedre Eggedal: Strekning Avkjøring Grønhovdsroa- Eggedalsveien 664- veier er smal og 
uoversiktlig. Tilbakemelding fra lastebilnæringa på at denne strekningen trenger opprusting. 

4. Fv. 2818 på strekningen fra Kolsrud bru – Prestfoss: Veien har dårlig standard og dårlig 
toppdekke. Vestsideveien fra Kolsrud bru til Prestfoss trenger opprusting og nytt toppdekke på 
mesteparten av strekningen.  

 
Når kommunene får saken på høring til sommeren kan det være riktig å gjenta kommunens ønskede 
prioriteringer.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune ber om at følgende fylkesveier og strekninger prioriteres i Handlingsprogram for 
samferdsel 2022-25: 

1. Fv. 2894 fra Tukudalen til Krøderen: Veien er viktig for tømmertransport og annen 
tungtransport og er en viktig øst-vest forbindelse for annen trafikk.  

2. Fv. 287 Nerstad: Gang og sykkelvei på strekningen Skatvedtfossen til Frydenhaug – ref. 
reguleringsplan for Linnerud- Sundbakken. 

3. Fv. 287 Nedre Eggedal: Strekning Avkjøring Grønhovdsroa- Eggedalsveien 664- veier er smal og 
uoversiktlig. 

4. Fv. 2818 på strekningen fra Kolsrud bru – Prestfoss: Veien har dårlig standard og dårlig 
toppdekke.  

 
Innspillet sendes med forbehold om politisk godkjenning av forslagene. 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 20/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/125-1 
 Løpenr.: 893/20 
 Arkivnr.:  C20 
 Saksbeh.: Halldis Linde Lie 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/8 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/22 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/23 
 
 
Kommunens engasjement i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune sitt økonomiske engasjement og ansvar med henhold til tilrettelegging for 
friluftslivet i kommunen legges på dagens nivå og ut fra tabellen under.  
 
Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes 

fra 
Tidsperiode 

Toalett ved 
Andersnatten 

Borofjell 
veiforening 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 
Madonnastien 

Eggedal turlag 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 
Sandsbråten 

Sigdal Renhold 
(på oppdrag 
fra Sigdal 
kommune) 

Ca. 10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Toalett ved 
Lauvnesvannet 

Grenskogen 
Vel med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2021 

Tømming av 
toalett ved 
Madonnastien, 

Sigdal 
kommune er 
økonomisk 

Ca. 2 500,- pr 
tømming 
(normalt en 

3601 
Friluftsområde 

Årlig 
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Andersnatten, 
Sandsbråten og 
Lauvnesvannet 

ansvarlig. 
Eggedal turlag, 
Borofjell 
veiforening og 
Grenskogen 
Vel gir beskjed 
når det er 
behov for 
tømming 

tømming pr år pr 
toalett) 
Sum = 10 000 – 
15 000,- pr år 

Madonnastien 
med 
handicapstien 

Sigdal 
kommune 

Etter behov Trillemarkafondet Fra og med 2021 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
72 bnr. 1 

Sigdal 
kommune 

10 000,- pr 2021, 
(indeksreguleres 
årlig) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
71 bnr. 11 

Sigdal 
kommune 

7 613 ,- 
(engangssum 
som gjelder for 
10 år) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Rydding av 
badestrand på 
Sandsbråten 

8. klasse med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

4 500,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig etter avtale med 
landbrukskontoret 

Løypekjøring på 
fjellet 

Eggedal Turlag 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

650 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

2021 (årlige 
budsjettforhandlinger) 

 
Årlig støtte til drift og tilsyn av toalettfasilitetene ved Madonnastien, Andersnatten og 
Lauvnesvannet indeksreguleres årlig, og første gang i 2022. Utbetaling skjer ved 
utbetalingsanmodning.  

 
Kommunen fortsetter sine avtaler om leie av badestranda på Sandsbråten, samt rydding av denne. 
 
Tilskudd til løypekjøring og andre tilretteleggingstiltak behandles ved innkomne søknader og ut fra 
tilgjengelige midler. 

 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Om kommunen overtar 
det økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien, evalueres etter utredning. 
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Administrasjonen utarbeider skriftlige avtaler med aktuelle aktører angående videre drift og 
vedlikehold for toalettene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet.  
 
Kommunens økonomiske bidrag i form av tilskudd til nevnte tiltak forutsetter at kommunen har 
økonomi til å prioritere denne typen tildelinger. 
 
Administrasjonen bes utrede mulighet for finansiering av vedlikehold 
Madonnastien/parkering/renhold toaletter via parkeringsavgift, veiavgift eller annet frivillig bidrag. 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning  
Konklusjon 
Kommunen er avhengig av innleide tjenester og avtaler med frivilligheten for å sikre drift og 
vedlikehold av turstier, skiløypetraseer og toalettanlegg. Det mangler formelle, skriftlige avtaler med 
de fleste aktørene når det gjelder drift, vedlikehold og økonomi. Dette bør utarbeides slik at det 
kommer klart fram hvem som har ansvaret for hva, og hvem som dekker hvilke kostnader. Med tanke 
på kommunens stramme budsjett bør man utvise forsiktighet med å ta på seg mer ansvar enn det som 
er strengt tatt nødvendig for å opprettholde et godt tilbud til befolkningen. 
 
Saksutredning 
Kommunen har et stort engasjement og ansvar for tilrettelegging for friluftsliv for innbyggerne og 
besøkende i Sigdal. Vi har en viktig funksjon som tilrettelegger, og har et godt samarbeid med 
frivilligheten i kommunen. Det gis tilskudd til kjøring av skiløyper flere steder i kommunen, og det har 
blitt gitt tilskudd til drift og vedlikehold av toalettanlegg ved Madonnastien og Andersnatten. Sammen 
med fylkeskommunen har vi også bidratt med midler til ulike «Turskiltprosjekt», som sørger for at stier 
blir merket opp, ryddet og skiltet. Selv om kommunen i dag bidrar med midler i støtte til drift av ulike 
anlegg, er det ikke slik at kommunen tar på seg hele ansvaret for drift og vedlikehold av ulike 
fasiliteter. Her gir vi støtte til ulike aktører i de områdene det er mange besøkende, og hvor det ikke er 
kommersielle krefter som kan bidra med drift av slike anlegg. Støtten er å anse som et spleiselag 
mellom kommunen og frivilligheten.  
 
Det finnes mange turstier i kommunen, og de benyttes i varierende grad av befolkningen. Noen er 
merket og skiltet, men fellesnevneren er at mange gror igjen med busker og kratt fordi ingen følger 
dem opp. Hvem skal ta ansvaret for dette, og hvem skal vedlikeholde skiltene? De siste årene har flere 
turstier blitt skiltet i forbindelse med «Turskiltprosjektet», spesielt i Eggedal. Økt tilrettelegging fører til 
økt ferdsel. Det er et økende behov for midler til ulike tiltak, og kommunen mottar årlig søknader om 
tilskudd til Trillemarkafondet og Fond for turist- og friluftsformål.  
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Retningslinjene til Trillemarkafondet ble revidert 30. april 2020. Her ble det åpnet for at det kan brukes 
en større andel av midlene fra fondet enn tidligere, noe som kan resultere i økt bruk av fondet. Det er 
uvisst hvor lenge det kommer til å settes av penger til Fond for turist- og friluftsformål. Politikerne har 
også bedt administrasjonen om å slå sammen nåværende Næringsfond og Fond til turist- og 
friluftsformål. Dette vil naturlig nok føre til bredere retningslinjer for tildeling av midler, og kan gjøre 
konkurransen om disse midlene større enn de er i dag. Kommunen har et budsjett som blir stadig 
strammere, og støtte til friluftstiltak vil med bakgrunn i dette kunne bli nedprioritert i framtiden i 
konkurranse med lovpålagte oppgaver. På tross av dette har kommunen noen forpliktelser, og man 
bør så langt det er mulig prøve å ligge på dagens nivå med tanke på engasjement og tildeling av midler. 
Vårt engasjement ligger da i all hovedsak knyttet opp mot Madonnastien, Andersnatten, badestranda 
ved Sandsbråten og Lauvnesvannet.  
 
Kommunen bør være forsiktig med å ta på seg ytterligere avtaler om drift, vedlikehold og ansvar for 
turstier og toalettanlegg, spesielt med tanke på økonomi og hvilke forventninger befolkingen og 
frivilligheten til kommunen som bidragsyter. Kommunen har ikke en egen driftsavdeling som kan ta på 
seg rydding av stier, sandstrender eller drifte toalettanlegg. Dette gjør at vi er helt avhengig av innleide 
tjenester og avtaler med private aktører, og ikke minst et godt samarbeid med frivilligheten. 
Kommunen har et trangt budsjett, og det ser ikke ut til at denne situasjonen blir noe bedre de neste 
årene. Dette gjør at kommunen bør gjøre en vurdering av i hvor stor grad kommunen skal ta på seg 
ansvar for drift og vedlikehold av denne typen anlegg i framtiden. Det bør også avklares hvor midler til 
støtte eventuelt skal tas fra.  
 
Slik situasjonen er nå kommer søknader om tilskudd med uregelmessige intervaller. Det er vanskelig å 
holde oversikt over hvor kommunen har tatt et ansvar, hvor mye midler som er bevilget og hvor disse 
midlene bevilges fra. Dette gjør at man mangler en fullstendig oversikt når det fattes vedtak om 
tilskudd. Enkeltsummene er ikke alltid så store, men når man sammenfatter dette ser man at det 
dreier seg om en god del midler. Tabellen under gir en oppsummering av hva kommunen bidrar med 
på området friluftsliv pr dags dato. 
 
Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes fra Tidsperiode 
Toalett ved 
Andersnatten 

Borofjell 
veiforening 

7 000,- pr år Trillemarkafondet T.o.m. 2021 

Toalett ved 
Madonnastien 

Eggedal 
turlag 

10 000,- pr år Trillemarkafondet T.o.m. 2021 

Toalett ved 
Sandsbråten 

Sigdal 
Renhold (på 
oppdrag fra 
kommunen) 

Ca. 10 000,- pr 
år 

3601 Friluftsområde Årlig 

Tømming av toalett 
ved Madonnastien, 

Kommunen Ca. 2 500 ,- pr 
tømming 

3601 Friluftsområde Årlig 
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Andersnatten, 
Sandsbråten og 
Lauvnesvannet 

(normalt en 
tømming pr år 
pr toalett) 

Toalett ved 
Lauvnesvannet 

Grenskogen 
Vel 

12 000,- Covid-19 midler 2020 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 72 
bnr. 1 

Kommunen Indeksregulert, 
ca. 10 000,- pr 
år 

3601 Friluftsområde Årlig 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 71 
bnr. 11 

Kommunen 6 100,- 
(engangssum 
som gjelder for 
10 år) 

3601 Friluftsområde 2009 – 2019, må lage 
ny avtale 

Rydding av 
badestrand på 
Sandsbråten 

8. klasse  4 500,- pr år 3601 Friluftsområde Årlig etter avtale med 
landbrukskontoret 

Løypekjøring på 
fjellet 

Eggedal 
Turlag 

650 000,- pr år 3601 Friluftsområde 2021 (årlige 
budsjettforhandlinger) 

Løypekjøring ellers 
og andre 
tilretteleggingstiltak  

Ulike 
aktører 

Etter søknad, 
avhenger av 
tilgjengelige 
midler 

Fond for turist- og 
friluftsformål, 
Trillemarkafondet og 
Utviklingsfondet 

Etter søknad 

 
I henhold til tabellen bidrar kommunen årlig med rundt kr 700 000,- til spesifiserte anlegg og prosjekt, i 
tillegg til at kommunen behandler innkomne søknader. Kommunens bidrag til friluftslivet varierer fra 
år til år, men ligger som regel godt over millionen. Som det kommer fram av tabellen er det store 
summer som går gjennom budsjettposten 3601 Friluftsområde. For at kommunen skal klare å 
opprettholde disse tildelingene kreves det at det settes av tilstrekkelig med midler på denne 
budsjettposten. 
 
Videre drift av Madonnastien: 
Eggedal turlag har hatt et stort engasjement i forbindelse med tilrettelegging og opparbeidelse av 
Madonnastien og handicapstien. Kommunen har gitt en betydelig sum i støtte til oppsett av 
Madonnastien, til sammen 1,35 mill kr, i tillegg til at vi administrativt har bidratt med å føre 
regnskapet for prosjektet. 
 
Madonnastatuen ligger på kommunens eiendom. Kommunen har mottatt underskrevne 
grunneieravtaler for bruk av grunn til Madonnastien. Disse skal etter planen tinglyses. Det er naturlig 
at kommunen tar over det økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av Madonnastien og 
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handicapstien. Siden kommunen ikke har eget personell som kan ta seg av denne jobben, må det tas 
sikte på å tilknytte seg en aktør som kan forestå nødvendige reparasjoner og vedlikehold.  
 
Madonnastien er tilknyttet Trillemarka, og det er i den forstand vurdert at Trillemarkafondet kan 
benyttes til å dekke eventuelle kostnader for vedlikehold og reparasjoner. Retningslinjene for bruk av 
Trilemarkafondet punkt 3 siste ledd sier at kostnader til vedlikehold av kommunens veier og hytter i 
Trillemarka kan dekkes med inntil 100 000,- uten å gjennomgå politisk behandling, men at summer 
utover dette må behandles av formannskapet på lik linje med andre søknader. Det vurderes slik at 
Madonnastien kan falle inn under dette punktet.  
 
Videre drift av toalett ved Lauvnesvannet: 
I 2020 ble det gitt Covid-19 midler til forsvarlig drift av toalettet ved Lauvnesvannet etter søknad fra 
Grenskogen vel. Midlene skulle brukes til smitteforebyggende tiltak som håndsprit og 
informasjonsplakater. Dette var en engangsutbetaling, og en situasjon som oppsto grunnet 
smittevernsituasjonen og at en større grad av befolkningen ferierte i eget land.  
 
Kommunen hadde tidligere en avtale med Nedre Sigdal Sanitetsforening om drift av dette toalettet, 
men avtalen er etter det administrasjonen erfarer ikke lenger operativ. Kommunen har tidligere 
mottatt en henvendelse fra Grenskogen vel om hvordan kommunen stiller seg til videre drift og 
vedlikehold av dette toalettet, med et ønske om at kommunen tar større ansvar. Lauvnesvannet er et 
mye brukt friluftsområde i sommerhalvåret. Kommunen har allerede tatt et ansvar for lignende 
fasiliteter andre steder i kommunen hvor det er et høyt antall besøkende. Siden kommunen har hatt 
en avtale om drift av dette toalettet tidligere, ser vi ingen grunn til at man ikke kan lage en ny avtale 
om drift med en annen aktør. Størrelsesordenen på støtten bør være lik den som gis tilsvarende anlegg 
ved Madonnastien og Andersnatten.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune sitt økonomiske engasjement og ansvar med henhold til tilrettelegging for friluftslivet 
i kommunen legges på dagens nivå og ut fra tabellen under.  
 
Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes 

fra 
Tidsperiode 

Toalett ved 
Andersnatten 

Borofjell 
veiforening med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 
Madonnastien 

Eggedal turlag 
med tilskudd fra 
Sigdal 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 



  Sak  23/21

  SIDE: 37 

SIGDAL KOMMUNE

kommune 
Toalett ved 
Sandsbråten 

Sigdal Renhold 
(på oppdrag fra 
Sigdal 
kommune) 

Ca. 10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Toalett ved 
Lauvnesvannet 

Grenskogen Vel 
med tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2021 

Tømming av 
toalett ved 
Madonnastien, 
Andersnatten, 
Sandsbråten og 
Lauvnesvannet 

Sigdal 
kommune er 
økonomisk 
ansvarlig. 
Eggedal turlag, 
Borofjell 
veiforening og 
Grenskogen Vel 
gir beskjed når 
det er behov for 
tømming 

Ca. 2 500,- pr 
tømming 
(normalt en 
tømming pr år pr 
toalett) 
Sum = 10 000 – 
15 000,- pr år 

3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Madonnastien 
med 
handicapstien 

Sigdal 
kommune 

Etter behov Trillemarkafondet Fra og med 2021 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
72 bnr. 1 

Sigdal 
kommune 

10 000,- pr 2021, 
(indeksreguleres 
årlig) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
71 bnr. 11 

Sigdal 
kommune 

7 613 ,- 
(engangssum som 
gjelder for 10 år) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Rydding av 
badestrand på 
Sandsbråten 

8. klasse med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

4 500,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig etter avtale med 
landbrukskontoret 

Løypekjøring på 
fjellet 

Eggedal Turlag 
med tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

650 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

2021 (årlige 
budsjettforhandlinger) 
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Årlig støtte til drift og tilsyn av toalettfasilitetene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet 
indeksreguleres årlig, og første gang i 2022. Utbetaling skjer ved utbetalingsanmodning.  

 
Kommunen fortsetter sine avtaler om leie av badestranda på Sandsbråten, samt rydding av denne. 
 
Tilskudd til løypekjøring og andre tilretteleggingstiltak behandles ved innkomne søknader og ut fra 
tilgjengelige midler. 

 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Kommunen overtar det 
økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien.  

 
Administrasjonen utarbeider skriftlige avtaler med aktuelle aktører angående videre drift og 
vedlikehold for toalettene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet.  
 
Kommunens økonomiske bidrag i form av tilskudd til nevnte tiltak forutsetter at kommunen har 
økonomi til å prioritere denne typen tildelinger. 
 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 8/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Felles tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes utrede mulighet for finansiering av vedlikehold 
Madonnastien/parkering/renhold toaletter via parkeringsavgift, veiavgift eller annet frivillig bidrag. 
Enstemmig vedtatt.  
 
Per Bye (Bygdelista): Setningen om at kommunen tar over det økonomiske ansvaret for drift og 
vedlikehold av Madonnastien strykes.  
Forslaget falt mot en stemme.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble vedtatt, mot en stemme. 
Per Bye, BL. 
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Sigdal kommune sitt økonomiske engasjement og ansvar med henhold til tilrettelegging for 
friluftslivet i kommunen legges på dagens nivå og ut fra tabellen under.  
 
Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes 

fra 
Tidsperiode 

Toalett ved 
Andersnatten 

Borofjell 
veiforening 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved Eggedal turlag 10 000,- pr år 3601 Årlig fra 2022 
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Madonnastien med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

Friluftsområde 

Toalett ved 
Sandsbråten 

Sigdal Renhold 
(på oppdrag 
fra Sigdal 
kommune) 

Ca. 10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Toalett ved 
Lauvnesvannet 

Grenskogen 
Vel med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2021 

Tømming av 
toalett ved 
Madonnastien, 
Andersnatten, 
Sandsbråten og 
Lauvnesvannet 

Sigdal 
kommune er 
økonomisk 
ansvarlig. 
Eggedal turlag, 
Borofjell 
veiforening og 
Grenskogen 
Vel gir beskjed 
når det er 
behov for 
tømming 

Ca. 2 500,- pr 
tømming 
(normalt en 
tømming pr år pr 
toalett) 
Sum = 10 000 – 
15 000,- pr år 

3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Madonnastien 
med 
handicapstien 

Sigdal 
kommune 

Etter behov Trillemarkafondet Fra og med 2021 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
72 bnr. 1 

Sigdal 
kommune 

10 000,- pr 2021, 
(indeksreguleres 
årlig) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
71 bnr. 11 

Sigdal 
kommune 

7 613 ,- 
(engangssum 
som gjelder for 
10 år) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Rydding av 
badestrand på 
Sandsbråten 

8. klasse med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

4 500,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig etter avtale med 
landbrukskontoret 

Løypekjøring på Eggedal Turlag 650 000,- pr år 3601 2021 (årlige 
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fjellet med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

Friluftsområde budsjettforhandlinger) 

 
Årlig støtte til drift og tilsyn av toalettfasilitetene ved Madonnastien, Andersnatten og 
Lauvnesvannet indeksreguleres årlig, og første gang i 2022. Utbetaling skjer ved 
utbetalingsanmodning.  

 
Kommunen fortsetter sine avtaler om leie av badestranda på Sandsbråten, samt rydding av denne. 
 
Tilskudd til løypekjøring og andre tilretteleggingstiltak behandles ved innkomne søknader og ut fra 
tilgjengelige midler. 

 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Kommunen overtar det 
økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien.  

 
Administrasjonen utarbeider skriftlige avtaler med aktuelle aktører angående videre drift og 
vedlikehold for toalettene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet.  
 
Kommunens økonomiske bidrag i form av tilskudd til nevnte tiltak forutsetter at kommunen har 
økonomi til å prioritere denne typen tildelinger. 
 
Administrasjonen bes utrede mulighet for finansiering av vedlikehold 
Madonnastien/parkering/renhold toaletter via parkeringsavgift, veiavgift eller annet frivillig bidrag. 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 22/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Bård Sverre Fossen, H, fremmet følgende endringsforslag avsnitt fire i forslag til vedtak: 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Om kommunen overtar 
det økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien, evalueres etter utredning. 
Votering: enstemmig 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med vedtatt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune sitt økonomiske engasjement og ansvar med henhold til tilrettelegging for 
friluftslivet i kommunen legges på dagens nivå og ut fra tabellen under.  
 
Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes 

fra 
Tidsperiode 

Toalett ved 
Andersnatten 

Borofjell 
veiforening 
med tilskudd 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 
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fra Sigdal 
kommune 

Toalett ved 
Madonnastien 

Eggedal turlag 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 
Sandsbråten 

Sigdal Renhold 
(på oppdrag 
fra Sigdal 
kommune) 

Ca. 10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Toalett ved 
Lauvnesvannet 

Grenskogen 
Vel med 
tilskudd fra 
Sigdal 
kommune 

10 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig fra 2021 

Tømming av 
toalett ved 
Madonnastien, 
Andersnatten, 
Sandsbråten og 
Lauvnesvannet 

Sigdal 
kommune er 
økonomisk 
ansvarlig. 
Eggedal turlag, 
Borofjell 
veiforening og 
Grenskogen 
Vel gir beskjed 
når det er 
behov for 
tømming 

Ca. 2 500,- pr 
tømming 
(normalt en 
tømming pr år pr 
toalett) 
Sum = 10 000 – 
15 000,- pr år 

3601 
Friluftsområde 

Årlig 

Madonnastien 
med 
handicapstien 

Sigdal 
kommune 

Etter behov Trillemarkafondet Fra og med 2021 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
72 bnr. 1 

Sigdal 
kommune 

10 000,- pr 2021, 
(indeksreguleres 
årlig) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Leie av del av 
badestrand på 
Sandsbråten gnr. 
71 bnr. 11 

Sigdal 
kommune 

7 613 ,- 
(engangssum 
som gjelder for 
10 år) 

3601 
Friluftsområde 

2021 - 2030 

Rydding av 
badestrand på 

8. klasse med 
tilskudd fra 

4 500,- pr år 3601 
Friluftsområde 

Årlig etter avtale med 
landbrukskontoret 
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Sandsbråten Sigdal 
kommune 

Løypekjøring på 
fjellet 

Eggedal Turlag 
med tilskudd 
fra Sigdal 
kommune 

650 000,- pr år 3601 
Friluftsområde 

2021 (årlige 
budsjettforhandlinger) 

 
Årlig støtte til drift og tilsyn av toalettfasilitetene ved Madonnastien, Andersnatten og 
Lauvnesvannet indeksreguleres årlig, og første gang i 2022. Utbetaling skjer ved 
utbetalingsanmodning.  

 
Kommunen fortsetter sine avtaler om leie av badestranda på Sandsbråten, samt rydding av denne. 
 
Tilskudd til løypekjøring og andre tilretteleggingstiltak behandles ved innkomne søknader og ut fra 
tilgjengelige midler. 

 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Om kommunen overtar 
det økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien, evalueres etter utredning. 

 
Administrasjonen utarbeider skriftlige avtaler med aktuelle aktører angående videre drift og 
vedlikehold for toalettene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet.  
 
Kommunens økonomiske bidrag i form av tilskudd til nevnte tiltak forutsetter at kommunen har 
økonomi til å prioritere denne typen tildelinger. 
 
Administrasjonen bes utrede mulighet for finansiering av vedlikehold 
Madonnastien/parkering/renhold toaletter via parkeringsavgift, veiavgift eller annet frivillig bidrag. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1399-15 
 Løpenr.: 629/21 
 Arkivnr.:  K44 
 Saksbeh.: Halldis Linde Lie 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/9 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/23 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/24 
 
 
Revidering av lokal forskrift om hundehold i Sigdal kommune - med bakgrunn i høringsuttalelser  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Under § 1 første ledd legges følgende setning til: 

«Båndtvang fastsatt i denne forskriften gjelder ikke for unntakene som framkommer av 
hundeloven § 9.» 
 
Ordlyden i § 3 endres til: 
«§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 
ordlyden i § 3 endres til følgende:  
§3 båndtvang  av hensyn til friluftsinteressene. 
 Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal kommune i juleferien (fra og med 23. 
desember til og med 1. januar), vinterferien (fra og med 20. februar til og med 10. mars), og i 
påskeferien ( fra og  med lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag).  Det er i tillegg 
båndtvang alle lørdager og søndager mellom juleferien og påskeferien. 
 
Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.» 
 
Under § 6 legges følgende setning til: 

«Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.» 
 
Endringene trer i kraft straks. 
 
Endringen kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 
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Vedlegg:   
- Høringsuttalelse – Statsforvalteren i Oslo og Viken  
- Høringsuttalelse – Slettefjeld Driftsplanområde v/Jens Kristian Støa 
- Høringsuttalelse – John-Erik Westby 
- Høringsuttalelse – Norsk Kennel Klub 
- Høringsuttalelse – Sigdal og Eggedal skogeierlag 
- Høringsuttalelse – Mirjam Virginia Baus 
- Høringsuttalelse – Erik Bjørkum 
- Høringsuttalelse – Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening 
- Høringsuttalelse – Modum kommune 
- Høringsuttalelse – Anne Ellen Fossum 

 
Lenker: 
Lov om hundehold: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundelov 
Forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Buskerud: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-03-08-382?q=hund%20sigdal  
 
 
Saksutredning  
Konklusjon 
Med bakgrunn i politikernes ønske om båndtvang, Statsforvalterens varsel om lovlighetskontroll og 
innkomne innspill innstilles det på at det innføres båndtvang i en tidsavgrenset periode. Denne 
perioden vil være da det er mest folk i fjellet, og blir her definert som helger og ferier. På denne måten 
tilrettelegger man for at det også er mulig å gå med hunden løs i ukedager, da det er mindre folk i 
fjellet og et lavere konfliktnivå.  
 
Det innstilles videre på å fjerne båndtvangsbestemmelsene som omfatter stier, da bruken av disse for 
det meste vil være i sommerhalvåret, som allerede er underlagt båndtvangsbestemmelser i henhold til 
hundeloven § 6. 
 
Det innstilles videre på å legge til et par setninger under §§ 1 og 6, som omhandler unntak fra 
båndtvangsbestemmelsene og hvor hunder ikke kan oppholde seg. 
 
Bakgrunn 
Hovedutvalget for næring og drift vedtok 19. november 2020 i sak 57/20 å sende forslag til endring i 
lokal forskrift om hundehold på høring. Dette ble vedtatt: 

«Paragraf 3 endres til følgende ordlyd: 
§3 Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene. - Det er båndtvang i alle skiløyper hele sesongen 
jmfr kommunens til enhver tid gjeldende sti og løypeplan. Gjelder i et belte på 25 meter på hver 
side av skiløypene. - Utover generelle båndtvangbestemmelser så er det båndtvang i alle blå- 
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og rødmerka turstier i hele kommunen jmfr kommunens til enhver tid gjeldende sti og 
løypeplan.» 

 
Høringsfristen ble satt til 5. januar 2021. Saken ble kunngjort i Bygdeposten og sakspapirer oversendt 
direkte til aktuelle høringsinstanser. Det er kommet til sammen ti høringsuttalelser, som alle ligger 
vedlagt. En kort oppsummering av innspillene følger her: 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken: 
Statsforvalteren er i tvil om det vedtatte forslaget til forskriftsendring er i tråd med hundelovens § 6 
andre ledd bokstav c), som handler om å unngå overdreven bruk av båndtvang. De skriver videre at 
administrasjonens opprinnelige forslag synes å være i tråd med regelverket, siden båndtvangen 
begrenses til bestemte løyper og tidsrom. 
 
Statsforvalteren presiserer at de ikke har foretatt en lovlighetskontroll nå, da dette gjøres for endelige 
vedtak. De varsler derimot at de vil foreta lovlighetskontroll dersom forskriften endres i tråd med det 
Hovedutvalget vedtok i møtet 19. november 2020.  
 
Slettefjeld Driftsplanområde v/Jens Kristian Støa: 
Valdet omtaler ikke paragrafendringen som ble sendt på høring, men ber om at man legger til et punkt 
i forskriften som omtaler at det i henhold til hundelovens § 9 er unntak fra båndtvangsreglene som 
omfatter bruk av hund til jakt, jakthundtrening og jaktprøver i perioden 20. august til 1. april. 
 
John-Erik Westby: 
Westby poengterer at det blir et økende antall sykkelstier i kommunen og at disse også bør omfattes 
av båndtvangsbestemmelsene. Konkret forslag til tekst i forskriften: «Det er båndtvang i alle skiløyper 
og sykkelstier hele sesongen». 
 
Norsk Kennel Klub: 
Norsk Kennel Klub (NKK) støtter ikke forslagsendringen, da de mener båndtvangsbestemmelsene 
fortsatt er for generelle. Kommunen bør spesifisere hvilke løyper som omfattes av båndtvangen. De 
mener videre at hensynet til hundevelferden og de som ønsker å gå med løs hund må ivaretas i større 
grad, og at det derfor også bør være områder hvor man kan gå med hunden løs. Det henvises til 
dyrevelferdslovens § 23 om at dyr har krav på å utøve sin naturlige atferd, og at det er naturlig atferd 
for hunder å løpe fritt. NKK mener den omfattende båndtvangen framstår som er føre var-grep.  
 
Avslutningsvis oppfordrer NKK til å opprette friområder for hund som en kompensasjon på de 
omfattende båndtvangsbestemmelsene, og at kommunen ser nærmere på det faktiske behovet for 
båndtvang. 
 
Sigdal og Eggedal skogeierlag: 
Styret i skogeierlaget støtter den foreslåtte forskriftsendringen. 
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Mirjam Virginia Baus: 
Baus mener at det er forskjell på steder i kommunen i henhold til antall folk på turstier og i skiløyper, 
og at det oppfattes som et lite problem å gå med løs hund på merka turstier sør i kommunen kontra på 
fjellet. Dersom man unngår beiteområdene og de største utfartsstedene på fjellet virker 
helårsbåndtvangen unødvendig. Hun ber konkret om at båndtvangen i turstier defineres nærmere enn 
å henvise til blå- og rødmerka stier, slik at det også finnes områder man kan gå med hunden løs. Hun 
henviser videre til Sandnes kommune hvor det finnes en «hundepark» hvor hunden kan gå løs. 
 
Erik Bjørkum: 
Bjørkum ber om at det tas hensyn til at det er ulikt antall folk i fjellet på ukedager kontra i helger, og at 
det derfor er unødvendig med båndtvang i ukedagene. Han spør videre hvor stort problem det egentlig 
er med løse hunder i skiløyper, da det i folkerike kommuner som Oslo og Bærum ikke er denne typen 
utvidet båndtvang. Det stilles også spørsmålstegn ved om påstandene som kommer fram i 
saksframlegg og av politikerne kan dokumenteres. Det bemerkes at det er farligere for skiløpere å 
krasje med hund i bånd enn om den er løs. Han ber om at det vurderes båndtvang kun i ferier, eller 
eventuelt ferier og helger, samtidig som at enkelte stier og løyper åpnes opp for løs hund.  
 
Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening: 
SEJFF mener at endringene slik de er skissert i høringen vil komme i konflikt med jeger- og 
friluftsinteresser, da det er flere jaktbare arter som har jakttid etter 20. august hvor man vil benytte løs 
hund. De ber videre om at bufe hentes inn fra utmarksbeite innen 10. september for å ikke komme i 
konflikt med jakta, og viser til at dette er en vanlig praksis i andre områder.  
 
Modum kommune: 
Modum kommune har forståelse for den restriktive holdningen til båndtvang i friluftsområder, 
samtidig som de poengterer at mange brukere antakelig vil oppleve forskriften urimelig streng og la 
hunden gå løs allikevel. De mener videre det ikke bør være tvil om hvor og når båndtvangen skal 
gjelde, både med tanke på hundeeierne og for de som skal håndheve forskriften. 
 
Anne Ellen Fossum: 
Fossum henviser til at lignende formulering i Ål kommunes forskrift ble underlagt lovlighetskontroll, og 
at det endte med at forskriften måtte endres slik at man gjorde en vurdering av de enkelte løypene det 
skulle være båndtvang i. Hun er enig i at det er nødvendig med båndtvang i perioder i helger med mye 
trafikk i løypene. Hun mener flere vil etterleve båndtvangsreglene hvis det også finnes steder man kan 
gå med hunden løs. Det poengteres at man skal ha kontroll på hunden også selv om den går løs, og at 
dette er en forutsetning for å gå med hunden løs. 
 
Vurdering 
Politikerne har gjennom sitt vedtak vist et klart standpunkt på at det er ønskelig med båndtvang i alle 
skiløyper og stier hele året. Administrasjonen skal i utgangspunktet være lojale mot politiske vedtak. I 
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denne saken har derimot Statsforvalteren gitt klart uttrykk for at politikernes forslag til 
båndtvangsregler ikke er innenfor hundelovens bestemmelser, og at følgene av å opprettholde 
vedtaket er en lovlighetskontroll. Det er også gjennomført en høringsrunde som har ført til innspill som 
administrasjonen må ta hensyn til i den videre behandlingen av saken. Dette fører nødvendigvis til at 
administrasjonens innstilling avviker fra det politiske vedtaket.  
 
En sammenstilling av innspillene koker ned i at flertallet som har gitt tilbakemeldinger er enige i at det 
bør være båndtvang i de stier og løyper som er mest brukt når det er mest folk i turløypene. Samtidig 
kommer det klart fram at det også bør åpnes opp for at man kan ha hunden løs i enkelte områder 
og/eller i enkelte tidsrom, slik at hensynet til hunder og hundeeiere også blir ivaretatt. Det antydes at 
man vil oppleve at flere etterlever båndtvangsreglene hvis man også har mulighet til å ha hunden løs. 
Flere av innspillene har formuleringer i retning av at helårs båndtvangsregler virker unødvendig på 
fjellet i ukedagene, og det samme gjelder de stedene i kommunen som ikke er påvirket av turisme i 
like stor grad som på Norefjell. 
 
Som det poengteres i enkelte av høringsinnspillene må man ha kontroll på hunden selv om den går løs. 
Dette er også en forutsetning for å i det hele tatt la hunden gå løs. Dette kommer også klart fram av 
hundelovens § 4. 
 
Endringer i § 3: 
I følge hundeloven § 6 er det båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august hvert år. Denne 
båndtvangsperioden er med hensyn til husdyr på beite og vilt. Sigdal kommune har i tillegg utvidet 
båndtvang i hele kommunen av hensyn til bufe på beite, i henhold til lokal forskrift om hundehold, slik 
at båndtvangen gjelder til og med 30. september. Denne perioden innbefatter store deler av 
barmarksperioden i Sigdal. Det bør derfor være et punkt for diskusjon om det er nødvendig med 
båndtvang i rød- og blåmerka stier utover den båndtvangen som allerede er gjeldende. Perioden man 
kan gå med hunden løs vil allerede være sterkt begrenset. Dersom man fjerner kravet om båndtvang i 
merka turstier vil man samtidig imøtese enkelte av innspillene fra høringen, og også lovens krav om at 
man ikke skal pålegge båndtvang utover det som er strengt tatt nødvendig. Perioden fra og med 1. 
oktober til og med 31. mars er også en periode hvor det er mindre folk på stiene enn i høysesongen på 
sommeren. Det innstilles derfor på å fjerne punktet om båndtvang i merka turstier fra forskriften. 
Dersom politikerne ønsker å opprettholde båndtvangen i rød- og blåmerka turstier må det gjøres en 
konkret vurdering av behovet for båndtvang for den enkelte tursti, i henhold til Statsforvalterens 
innspill. Dette bør videre begrunnes i vedtaket.  
 
Et innspill omhandler sykkelstier og at det også bør være båndtvang i sykkelstiene. Bruken av 
sykkelstier vil på lik linje med stier være omfattet av de ordinære båndtvangsreglene. Man følger 
derfor den samme argumentasjonen om at det ikke er nødvendig å legge enda flere føringer for dette. 
Sykkelstier som er anlagt og anlegges på fjellet har en enda kortere barmarksperiode enn i lavlandet. 
Slik vi ser det innstilles det derfor ikke på å innføre ekstra båndtvang i sykkelstier. 
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Administrasjonen oppfatter det slik at konflikten med løse hunder først og fremst er gjeldende i 
fjellområdene, og at det derfor er viktigst med båndtvang i skiløypene. Også her må man gjøre en 
konkret vurdering av hver enkelt løype og om det er behov for båndtvang eller ikke, jf. 
Statsforvalterens brev.  Administrasjonen foreslo opprinnelig at man kunne innføre båndtvang i de 
mest brukte skiløypene, definert som Øvre-, Midtre- og Nedre Djupsjøløype, samt løypene fra 
Tempelseter til Haglebu. Vi forstår det videre slik at politikerne mente det kunne være vanskelig å 
forholde seg til at det kun er båndtvang i noen skiløyper, og ikke alle. Administrasjonen har forståelse 
for det.  
 
I Fylkesmannens (nåværende Statsforvalterens) brev til Ål kommune hvor deler av forskriften om 
hundehold ble opphevet, ble det indikert at det måtte defineres hvilke løyper det skulle være 
båndtvang i, men at «en tidsmessig avgrensning av båndtvangen også kan være relevant». 
Administrasjonen tolker det dermed slik at dersom man vil unngå momentet med å definere hvilke 
løyper det skal være båndtvang i, heller kan definere tidsrommet som båndtvangen skal gjelde for. 
Som et kompromiss foreslås det derfor å innføre tidsavgrenset båndtvang, i stedet for stedlig 
båndtvang. Konflikten er størst når det er mest folk i fjellet, altså i helger og ferier. En foreslått ordlyd 
kan derfor gå på å innføre båndtvang på lørdager og søndager mellom vinterferie og påskeferie, samt i 
juleferie, vinterferie og påskeferie. Feriene er bevegelige dager, og følgelig blir de definert med datoer 
for å gjøre det mer håndfast. Begrunnelsen for at det er båndtvang på lørdager og søndager mellom 
vinterferie og påskeferie er at det er i denne perioden det er mest folk på fjellet. På den måten 
imøteser man innspill om at båndtvang i ukedagene oppleves unødvendig, og man legger til rette for 
at man også kan gå med hunden løs. På ukedagene er det langt mindre folk i fjellet, og konflikten med 
løse hunder antas derfor å være betydelig mindre.  
 
Endringer i §§ 1 og 6: 
Det foreslås videre å gjøre noen presiseringer i §§ 1 og 6, for å unngå misforståelser. Det finnes unntak 
fra båndtvangsreglene for perioden fra og med 21. august til og med 31. mars, blant annet for bruk av 
hund til jakt, jakthundtrening og jaktprøver. Unntakene i hundeloven § 9 gjelder også for 
båndtvangsreglene satt i lokale forskrifter. Det er kommet et innspill med et ønske om å inkludere 
unntaksreglene fra båndtvang i den lokale forskriften. Administrasjonen mener det ikke er nødvendig å 
gjøre ytterligere presiseringer i den lokale forskriften annet enn å henvise til hundelovens 
bestemmelser. Under § 1 foreslås det å legge til en setning som henviser til hundelovens unntaksregler 
fra båndtvangsbestemmelsene.   
 
I forskriftens § 6 er det regler for hvor hunder ikke har adgang, følgelig i områder knyttet til barnehager 
og skoler. Det er ønskelig å presisere at bruk av førerhund ikke omfattes av dette forbudet. 
 
Forslagene om endringer i §§ 1 og 6 ble ikke omfattet av høringsrunden og opprinnelige 
saksforberedelser, men anses som mindre endringer som ikke vil føre til større ulemper for noen 
parter. De vil heller oppfattes klargjørende, og kommunen vurderer det derfor slik at man kan 
gjennomføre disse endringene uten å gjennomføre en ny høringsrunde.  
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Revidert forskrift vil etter administrasjonens innstilling se slik ut: 
§ 1.Virkeområde, definisjon 

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Sigdal kommune. Forskriften supplerer 
bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74. Båndtvang fastsatt i 
denne forskriften gjelder ikke for unntakene som framkommer av hundeloven § 9. 
 

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt.  
 
§ 2. Båndtvang av hensyn til bufe 

I Sigdal kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 
21. august t.o.m. 30. september. 
 
§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 

Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal kommune i juleferien (f.o.m. 23. 
desember t.o.m. 1. januar), vinterferien (f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars) og påskeferien (f.o.m. 
lørdag før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag). Det er i tillegg båndtvang lørdager og søndager i perioden 
mellom vinterferie og påskeferie.  
 
Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere. 
 
§ 4. Båndtvang i idrettsanlegg 

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. 
Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere. 
 
§ 5. Båndtvang i områder med mange mennesker 

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det 
samme gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport 
eller rekreasjon, samt offentlige badeplasser. 
 
§ 6. Steder hvor hunder ikke har adgang 

Hunder har ikke adgang til skolegårder og barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom 
hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller 
barnehage. 
 
Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte. 
 
§ 7. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2007. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Under § 1 første ledd legges følgende setning til: 

«Båndtvang fastsatt i denne forskriften gjelder ikke for unntakene som framkommer av 
hundeloven § 9.» 
 
Ordlyden i § 3 endres til: 
«§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 

Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal kommune i juleferien (f.o.m. 23. 
desember t.o.m. 1. januar), vinterferien (f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars) og påskeferien (f.o.m. 
lørdag før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag). Det er i tillegg båndtvang lørdager og søndager i perioden 
mellom vinterferie og påskeferie.  
 

Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.» 
 
Under § 6 legges følgende setning til: 

«Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.» 
 
Endringene trer i kraft straks. 
 
Endringen kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 
 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 9/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Forslag til vedtak Svein Jakob Hollerud (Sp): 
Ordlyden i § 3 endres til følgende: 
§3 båndtvang av hensyn til friluftsinteressene. Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal 
kommune i juleferien (fra og med 23. desember til og med 1. januar), vinterferien (fra og med 20. 
februar til og med 10. mars), og i påskeferien (fra og med lørdag før palmesøndag til og med andre 
påskedag).  Det er i tillegg båndtvang alle lørdager og søndager mellom juleferien og påskeferien. 
 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endret §3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Under § 1 første ledd legges følgende setning til: 

«Båndtvang fastsatt i denne forskriften gjelder ikke for unntakene som framkommer av 
hundeloven § 9.» 
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Ordlyden i § 3 endres til: 
«§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 
ordlyden i § 3 endres til følgende:  
§3 båndtvang  av hensyn til friluftsinteressene. Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele 
Sigdal kommune i juleferien (fra og med 23. desember til og med 1. januar), vinterferien (fra og med 
20. februar til og med 10. mars), og i påskeferien (fra og med lørdag før palmesøndag til og med 
andre påskedag).  Det er i tillegg båndtvang alle lørdager og søndager mellom juleferien og 
påskeferien. 
 
Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.» 
 
Under § 6 legges følgende setning til: 

«Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.» 
 
Endringene trer i kraft straks. 
 
Endringen kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 23/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/34-1 
 Løpenr.: 214/21 
 Arkivnr.:  611 &01 
 Saksbeh.: Halldis Linde Lie 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/16 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/24 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/25 
 
 
Avtale om bruk av grunn til stier og skiløyper  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v. vedtas med følgende endringer: 

- Punkt 14. Kostnader forbundet med avtalen strykes. Nummereringen på videre punkt endres 
deretter. 

 
Administrasjonen utarbeider utkast til avtale mellom kommunen og den som trer inn i 
grunneieravtalen på vegne av kommunen. 
 
Avtalen sjekkes juridisk før endelig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
Vedlegg:   

- Avtale om bruk av grunn til skiløyper og stier – vedtatt på årsmøte 2019 i Eggedal Utmarkslag 
- Retningslinjer for løypestandard 

  
Saksutredning  
Konklusjon 
Det er kommunen som står som avtalepart, men det er i effekt den kommunen bemyndiger som trer 
inn for kommunen i avtalen. Dette kan for eksempel være turlag, idrettslag eller lignende. Her må det 
lages en egen avtale mellom kommunen og den som trer inn i avtalen på vegne av kommunen.  
 
Trasebreddene som omtales i avtalen vil først og fremst gjelde for nye reguleringsplaner som legges 
fram for behandling, da trasebreddene ikke nødvendigvis vil være praktisk gjennomførbare i områder 
hvor det er høy tetthet av hytter og veier. Avtalen vil sikre rettigheter i form av drift og vedlikehold av 
stier og skiløypetraseer.   
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Bakgrunn 
Det har blitt et økende fokus på spesielt skiløyper de siste årene, både fra administrasjonens side og 
politikernes side. Det blir tettere med hytter på fjellet og det er nå særs viktig at man sikrer gode 
løypetraseer og får skriftlige avtaler på plass slik at man har også har gode skiløyper for fremtiden. 
 
I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for fjellet ble det også satt i gang noen prosesser 
for å få på plass avtaler for bruk av grunn til stier og skiløyper (grunneieravtaler). Hensikten er at 
grunneieravtalen skal gi rettigheter i forbindelse med drift og vedlikehold av stier og spesielt skiløyper, 
og at den skal tinglyses på den enkelte eiendom slik at man er sikret sti- og skiløypetraseer også ved 
eierskifter.  
 
Kommunen har deltatt på møter med grunneierne og frivilligheten om dette temaet. Dette ble gjort 
som en del av kommunedelplanprosessen. Ei arbeidsgruppe bestående av løypekjørere, grunneiere, 
turlagsleder og leder for Eggedalsfjella utarbeidet et utkast til en slik grunneieravtale i dialog med 
kommuneadministrasjonen. Eggedal Utmarkslag vedtok denne avtalen på sitt årsmøte 13. mars 2019.  
 
Hovedutvalget og formannskapet har i sine behandlinger av plansaker vært mer ambisiøse i sine 
vedtak om løypestandard enn det administrasjonen var når de deltok i de første møtene med 
grunneiere og frivilligheten. Kommunens nye forslag til løypestandard ble diskutert med arbeidsgruppa 
i Utmarkslaget i et dialogmøte 25. mars 2019 før den ble lagt fram for behandling i formannskapet. 
Utmarkslaget syntes det var vanskelig at kommunen nå gikk for en annen innstilling på løypestandard 
enn det som lå i grunneieravtalen som de hadde vedtatt, og da spesielt angående definisjonen av 
hvilke løyper som er hovedløyper. 
 
I april 2019 behandlet formannskapet i sak 36/19 plan for skiløypene fra Tempelseter til Krødsherad 
grense. I denne saken ble blant annet retningslinjer for løypestandard vedtatt. Utkastet til 
grunneieravtalen ble lagt fram som et vedlegg i behandling av sak 36/19 til orientering, men 
formannskapet vedtok i møtet at utkastet til avtale skulle tas ut av saken og behandles som en egen 
sak.  
 
Avtalen som skal behandles og vedtas ligger som vedlegg til saken her, og framkommer slik den er 
vedtatt av Eggedal Utmarkslag. For å sikre bred politisk forankring tas avtalen opp til behandling både i 
hovedutvalget for næring og drift, formannskapet og kommunestyret. Avtalen må vedtas av 
kommunen før man kan sette i gang arbeidet med å innhente underskrifter fra grunneierne. 
Kommunens vedtak i sak 36/19 har ført til at det nå er et sprik i kommunens vedtatte retningslinjer for 
løypestandard og punkt 4 i grunneieravtalen som ligger til behandling.  
 
Avtalen: 
Punkt 1. Avtaleparter: 
Avtalepartene er Sigdal kommune og den enkelte grunneier som har skiløype/sti over sin grunn. Det er 
flere grunner til at det er kommunen som er en av avtalepartene. Det kan være lettere for grunneiere 
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å signere en slik avtale når det er kommunen som er avtalepart, fordi man da er sikker på at lover, 
regler og rettigheter blir ivaretatt. Det vil også sikre kontinuitet, ved at avtalen ikke blir låst til en part 
som for eksempel slutter med denne typen virksomhet innenfor avtaleperioden.  
 
Punkt 2. Avtalens intensjon og formål:  
Det er den kommunen bemyndiger som trer inn i avtalen på vegne av kommunen, og overtar 
rettigheter og plikter lagt til kommunen. Det er derfor ikke kommunen som skal ut i felt og sette opp 
skilt og merke skiløyper eller plukke søppel, men den som trer inn i avtalen på vegne av kommunen. 
Det må derfor lages en tilleggsavtale mellom kommunen og en aktør som påtar rettigheter og plikter i 
henhold til grunneieravtalen. Det er naturlig at tilleggsavtalen blir en avtale mellom kommunen og 
Eggedal turlag som kjører skiløypene på fjellet. 
 
Punkt 3. Avtalens geografiske omfang: 
Avtalen henviser til den enhver tid gjeldende plan for stier og løyper vedtatt i Sigdal kommune. I 
avtalen er det henvist til kommunedelplan for stier og løyper, men ved en revidering av denne planen 
kommer den til å få planstatus som en temaplan, og ikke kommunedelplan. Dette har ingen praktisk 
betydning for denne avtalen, da avtalen henviser til den til enhver tid gjeldende plan for stier og 
løyper. 
 
Det kommer fram av avtalen at traseer kan flyttes såfremt ny trase har tilsvarende eller bedre kvalitet 
enn den gamle. Dette er i tråd med gjeldende praksis og retningslinjer for løypestandard vedtatt av 
kommunen.   
 
Punkt 4. Definisjon av stier og løyper: 
Kommunen har som nevnt i sak FS 36/19 vedtatt retningslinjer for løypestandard. Disse retningslinjene 
har satt noen definisjoner for hvilke løyper som er hovedløyper og hvilke løyper som er internløyper, i 
tillegg til bredden på grøntkorridoren og den opparbeida traseen. Punkt 4 om definisjoner av stier og 
løyper avviker noe fra kommunens vedtatte retningslinjer for løypestandard.  
 
Hensikten med de vedtatte retningslinjene var å ha et dokument å vise til som la føringer på 
løypestandarden i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Retningslinjene gjør behandlingen av 
løypetraseer mer enhetlig, og legger lista for kommunens ambisjoner for løypenettet.  
 
Spørsmålet er hvor viktig det er at retningslinjene og avtalen er like på dette punktet. Forskjellen her 
er at det i kommunens retningslinjer er vedtatt at både Øvre-, Midtre- og Nedre Djupsjøløype skal ha 
status som hovedløype, mens det i avtalen kun er Øvre Djupsjøløype som har denne statusen (mens 
Midtre- og Nedre Djupsjøløype blir definert som internløype). Utmarkslaget har gjort det klart at de 
ikke er enige i at Midtre- og Nedre Djupsjøløype skal defineres som hovedløype. Den praktiske 
betydningen av definisjonene vil være knyttet til korridorbredden på skiløypene, og i hvor stor grad 
løypa skal opparbeides. Korridorbredden er 15 meter for internløyper og 30 meter for hovedløyper. 
Argumentasjonen til Utmarkslaget på at det kun er ei løype som defineres som hovedløype er at det 
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mange steder ikke er praktisk mulig å ha en korridorbredde på 30 meter, fordi det ligger hytter eller 
annen infrastruktur som hindrer full korridorbredde. Hensikten fra kommunens side er at 
korridorbredden blir gjeldende der det er praktisk mulig, slik at man slipper skiløyper rett utenfor 
hytteveggen. 
 
Punkt 5. Opparbeidelse av traseen: 
Det gis adgang til å fjerne vegetasjon i hele traseens bredde ut fra behov. Punktet sikrer at man får ei 
løype hvor det ikke henger trær og greiner ut over løypa til hinder for snø og tråkkemaskin.  
 
Punkt 6. Vedlikehold, preparering og skilting: 
Det gis anledning til å skilte og merke traseen, utenom reklameskilt. Like viktig er det at gamle skilt 
fjernes dersom traseen tas ut av drift. Punktet ses i sammenheng med foregående punkt, slik at det 
også gis rettigheter til å vedlikeholde traseen så lenge disse er i drift. 
 
Punkt 7. Kryssing av gjerder: 
Beitedyr i fjellet gjør at det enkelte steder forekommer gjerder. Punktet sikrer at det tas hensyn til 
gjerder som er i bruk, slik at dersom man fjerner gjerdet på vinterstid må disse i henhold til avtalen 
også settes opp igjen før beiteslipp. Avtalen har setter nærmere datoer for når dette skal være 
gjennomført.  
 
Punkt 8. Bruk av veger/skogsdrift: 
Hensikten med punktet er at man skal kunne benytte seg av veier på eiendommen selv om det blir 
kjørt skiløyper i eller over disse. Det kommer klart fram hva som er innenfor avtalen og hva det må 
gjøres særskilte avtaler på.  
 
Punkt 9. Beite og jakt: 
Avtalen har ikke innflytelse på beiteretten eller jaktretten på eiendommen, og grunneier stilles ikke 
ansvarlig for eventuelle skader dyr på beite gjør på traseene. 
 
Punkt 10. Forholdet til lover og forskrifter: 
Gjeldende lover og forskrifter skal følges, og det er den som trer inn i avtalen på kommunens vegne 
som er ansvarlig for at disse følges. Bruken av traseen skjer på eget ansvar og grunneier stilles ikke 
ansvarlig for eventuelle ulykker som er forbundet med bruk av traseen. 
 
Punkt 11. Skader utenfor traseene: 
Det skal være dialog med grunneier dersom det som følge av drift av traseene oppstår skader på 
eiendommen utenom traseen. 
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Punkt 12. Varighet: 
På grunn av konsesjonsregler skal avtalen ikke gjelde for mer enn 10 år av gangen, da avtaler som 
løper lenger enn dette skal konsesjonsbehandles, jf. konsesjonsloven § 3. Avtalen fornyes for nye 10 år 
dersom ingen av partene sier opp avtalen.  
 
Punkt 13. Ansvar og opphør av avtalen: 
Punktet sikrer at skilt og merker fjernes hvis avtalen opphører og en trase går ut av drift, og setter en 
tidsfrist for når en slik opprydningen skal være gjennomført. 
 
Punkt 14. Kostnader som er forbundet med avtalen:  
Punktet omhandler kostnader knyttet til oppmåling og tinglysing som følge av avtalen. Slik kommunen 
vurderer det er dette punktet egentlig ikke relevant og kan fjernes, da det ikke kreves 
oppmålingsforretning av løyetraseer så lenge avtalen om bruksrett ikke går over mer enn 10 år av 
gangen. Dersom avtalen skal vare mer enn 10 år av gangen eller være evigvarende kan det utløse krav 
om oppmåling dersom avtalen skal tinglyses. Den delen av punktet som omhandler tinglysing er også 
omtalt i punkt 17, og synes i så måte å være overflødig i punkt 14. 
  
Punkt 15. Tidligere avtaler:  
Denne avtalen erstatter eventuelle eldre avtaler om bruk av grunn til stier og løyper.  
 
Punkt 16. Tvister:  
Omtaler hvordan eventuelle tvister skal løses, og er et viktig moment å ha med i en avtale.  
 
Punkt 17. Tinglysing: 
Slik avtalen er utformet er planen at avtalen skal tinglyses på den enkelte eiendom. Kostnadene for 
tinglysingen vil avhenge av hvor mange eiendommer som faktisk har stier og løyper på sin eiendom, og 
hvor man får i stand denne avtalen. Antar man at det er et tinglysingsgebyr på 500 kr pr eiendom og at 
det gjelder 100 eiendommer vil dette bety en kostnad på 50 000 kr. Det tas forbehold om 
saksbehandler har forstått dette punktet rett, og at det her faktisk er kommunen som skal ta denne 
kostnaden, og ikke den kommunen bemyndiger slik det er ellers i avtalen.  
 
Det kan gjøres en vurdering på om det er et faktisk behov for å tinglyse en slik avtale, eller at det 
holder at partene har hver sin underskrevne avtale. Alternativet er at det i stedet for «skal tinglyses» 
står «kan tinglyses» i avtalen, slik at det blir opp til den enkelte grunneier om avtalen tinglyses eller 
ikke. Tinglyses dokumentet er man sikker på at avtalen følger eiendommen dersom den skifter eier, 
fordi avtalen vil ligge som en heftelse på eiendommen. Det at kommunen er en av avtalepartene vil 
derimot også fungere som et godt arkiv, da kommunens avtaledokument må arkiveres. Dette vil 
derimot ikke sikre at ny eier får med seg at det ligger en bruksrett på eiendommen, dersom 
eiendommen skulle skifte hender. Dersom avtalen skifter hender under avtaleperioden, og avtalen 
ikke er tinglyst, må man nødvendigvis innhente underskrift fra ny eier.  
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Sluttbetraktninger: 
Selv om kommunen vedtar endringer i avtalen er det en avtale mellom to parter. Det er en 
forutsetning at også utmarkslag/grunneier er enig i det som står i avtalen. Dersom det blir gjort større 
endringer i avtalen fra kommunens side vil dette føre til at man må gå tilbake i dialog med grunneierne 
og Utmarkslaget for å sikre at de også er enige i eventuelle endringer. Det løper en risiko ved at 
Utmarkslaget ikke godtar enkelte endringer, og at hele avtalen da havner i grus. Det må derfor gjøres 
en vurdering av følgene eventuelle endringer i avtalen kan føre til. Behandlingen av denne saken er 
også noe som beklageligvis har dratt langt ut i tid, og det er ønskelig å få avtalen «i boks». 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v. vedtas med følgende endringer: 

- Punkt 14. Kostnader forbundet med avtalen strykes. Nummereringen på videre punkt endres 
deretter. 

 
Administrasjonen utarbeider utkast til avtale mellom kommunen og den som trer inn i 
grunneieravtalen på vegne av kommunen. 
 
 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 16/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v. vedtas med følgende endringer: 

- Punkt 14. Kostnader forbundet med avtalen strykes. Nummereringen på videre punkt endres 
deretter. 

 
Administrasjonen utarbeider utkast til avtale mellom kommunen og den som trer inn i 
grunneieravtalen på vegne av kommunen. 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 24/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:  
Avtalen sjekkes juridisk før endelig behandling i kommunestyret. 
  
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets forslag til vedtak: 
Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v. vedtas med følgende endringer: 

- Punkt 14. Kostnader forbundet med avtalen strykes. Nummereringen på videre punkt endres 
deretter. 

 
Administrasjonen utarbeider utkast til avtale mellom kommunen og den som trer inn i 
grunneieravtalen på vegne av kommunen. 
 
Avtalen sjekkes juridisk før endelig behandling i kommunestyret. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 19/2090-46 
 Løpenr.: 14490/20 
 Arkivnr.:  GNR 146/1 
 Saksbeh.: Thea S. Solum 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/4 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/26 
 
 
Gnr 146 bnr 1, 2 og 81 Endring av detaljreguleringsplan Rupemyr hytteområde  
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Rupemyr 
hytteområde med plan ID 2019005, med tilhørende bestemmelser datert 28.01.21, plankart datert 
08.01.21 og planbeskrivelse datert 08.01.21.  
 
 
 
Vedlegg:   
Vedlegg 1 – Oversiktskart 1:50.000  
Vedlegg 2 - Plankart datert 08.01.21 
Vedlegg 3 - Bestemmelser datert 28.01.21  
Vedlegg 4 - Planbeskrivelse datert 08.01.21 
Vedlegg 5 - Oversiktskart og terrengsnitt ny 
Vedlegg 6 - Lengdeprofiler 
Vedlegg 7 - Frivillig utbyggingsavtale  
Vedlegg 8 - Supplerende merknader 

  
Saksutredning  
 
Konklusjon 
Planen har vært på høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet innsigelser til planen. 
Merknadene er svart ut i planbeskrivelsen og saksframlegget. Det er gjort noen små endringer etter 
offentlig ettersyn og høring for å imøtekomme noen av merknadene.  Administrasjonen mener at 
planen kan godkjennes slik den nå foreligger. Det er signert frivillig utbyggingsavtale.  
Bakgrunn 
 
Grunneiere i området er Lise Juvet og Kjell Ole Marken. Ar plan & landskap as v/ landskapsarkitekt 
Anne Ribberud har utført reguleringsplanarbeidet på detaljreguleringsplan Rupemyr hytteområde på 
gnr. 146 bnr. 1 (Lise Juvet),2 (Kjell Ole Marken) og 81(sameie).  
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Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg som 
fortetting av eksisterende hyttefelt. Planen tilrettelegger også for utbedring av enkelte vegstrekninger 
innenfor området og ny tilførselsløype gjennom skileikområde. Planen vil også innarbeide avvik fra 
vedtatt plan med hensyn til etablering av vegtraseer og fradelte tomter slik at planen er i 
overensstemmelse med faktisk situasjon.  
Det er tenkt at detaljplanen skal erstatte gjeldende reguleringsplan Rupemyr. Det er en mindre 
utvidelse mot nord og et mindre område mot sør. Området er i hovedsak i overensstemmelse med 
kommuneplanens arealdel da det meste av arealet er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. Planarbeidet følger retningslinjene gitt i kommuneplanen med tanke på plassering av 
ny bebyggelse. Det er tre tomter i nordre del som avviker fra kommuneplanen. Det er vurdert at det 
ikke er nødvendig med konsekvensutredning, men at det redegjøres særlig for tiltak som ikke er i tråd 
med overordna plan.  
Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 ble vedtatt 17.09.20. Den skal sikre at helhetlige 
vurderinger fører til at blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser blir 
ivaretatt. Det meste av planområdet ligger innenfor utbyggingssone i regional plan.  
Planområdet ligger på østsida av Åselva rett nord for Eggedal sentrum med avkjøring fra 
Tempelseterveien og Risleliveien. 
 
 

 
 
 
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i desember 2019. Planen kom inn til kommunen 
26.08.20, vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring 08.10.20. Offentlig ettersyn og høring foregikk i 
perioden 13.10.20 til 04.12.20. Det kom inn totalt 12 merknader, 6 fra offentlige instanser og 6 fra 
private. 
 
Vurdering 
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Merknadene er som følger; 
 
Mattilsynet 
De skriver at det kommer fram av sakspapirene at vannforsyning til nye og eksisterende bebyggelse 
(ved oppgradering) skal tilknyttes etablert vannforsyningsløsning ved Tempelseter vann- og 
avløpsselskap AS (TVA). Det tillates ikke etablering av enkeltløsninger. Alt avløpsvann (gråvann og 
svartvann) fra alle nye og eksisterende hytter skal føres til etablert rense løsning (TVA). Det tillates ikke 
enkeltløsninger for avløp for ny eller eksisterende bebyggelse, som ikke allerede har gyldig 
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Krav om tilknytning til fellesanlegg gjelder dersom utslippet 
økes vesentlig. Som vesentlig økning menes innlegging av vann og innstallering av vannklosett. 
Rekkefølgebestemmelser sikrer at vann- og avløpsplan for området skal være godkjent av kommunen 
før igangsettingstillatelse.  
Ut fra dokumentene vurderer de at leveranse av drikkevann er ivaretatt til nye enheter i hyttefelt 
Rupemyr. De minner om at vannverket (TVA) må vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de 
har en reell mulighet til å utvide og sikre trygt drikkevann til flere enheter innenfor planområdet.  
De peker på at kommune og tiltakshaver har ansvar for å sikre at utbygging med senere bruk av 
enhetene i planområdet bidrar positivt til økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag som ligger nært 
hyttefeltet. 
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at kapasiteten på vannforsyningen vil vurderes og at eventuelle nye systemer vil bli meldt 
inn.  
  
 Administrasjonens kommentar 
TVA jobber med å oppgradere kapasiteten på drikkevann. Det er plan om at en del avløpsvann som i 
dag går til TVA skal sendes til Djupsjøen vann og avløp og frigjøre kapasitet hos TVA. Rekkefølgekrav 
om at vann og avløpsplan skal være på plass og godkjent før utbygging sikrer at det ikke bygges ut og 
tilknyttes nye hytter uten at det er kapasitet og leveringssikkerhet.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
De skriver at det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser 
eller bergrettigheter i området siden deres uttalelse til varsel om oppstart. De har derfor ingen 
merknad til planen.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
De gir kun en generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken siden det ikke er sendt 
over konkrete spørsmål fra kommunen. NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at 
det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til 
saken. 
 
Forslagstillers kommentar 
Ingen. 
 
Administrasjonens kommentar 
Skrednett er sjekket, og det er ikke noe av arealet som er avsatt til bygging som er innenfor 
aktsomhetsområder for flom, jordskred, snøskred eller steinsprang. Helt sørvest i planområdet er areal 
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langs elva innenfor aktsomhetsområde for flom, men her er det kun grøntareal i reguleringsplanen så 
vi mener dette ikke har innvirkning for reguleringsplanen og behandlingen av den. 
 

 
 
Rupemyr hytteeierforening 
Merknaden er et resultat av en omfattende høring blant medlemmene med tilnærmet unison 
oppslutning. Et medlem har reservert seg fra uttalelsen og mener at foreningen i for stor grad 
aksepterer planens fortetting og ønsker heller ikke deres foreslåtte endring av skitrase.   
De viser til at det har vært flere vedtatte planer i området. Den først i 1996, så i 2001 og i 2005 og nå i 
2020. Hytteeierne har engasjert seg ved endringer av plan og hevdet hensynet til forutsigbarhet i 
planarbeidet, til vern mot uønsket fortetting og brudd med de forutsetninger som lå til grunn ved 
hytteeieres etablering i området. De skriver at de ikke er avvisende til de fleste tomtene da det PGA 
miljøfokus er ønske om å fortette framfor å ta i bruk urørt natur. De vil peke på noen tomteforslag 
som de mener er uheldige. De er i fire kategorier: 

- Brudd mot tidligere reguleringsbestemmelser om friområde. 
Tomt 20 ligger i området som i gjeldende plan er avsatt til felles grøntareal. De mener det er et 
klart brudd på en forutsigbarhetsnorm å legge inn tomt her. Hytteeiere med grense mot 
friområde må kunne påregne at friområde blir opprettholdt. De mener at argument med 
høydeforskjell er for svake. 

- Omfattende og irreversible naturinngrep i hytteområde. 
De mener at tomt 2 og 3 samt vei til disse bør fjernes fra planen da de ligger i et meget 
krevende og urørt terreng. Veien er lagt gjennom gammel skog, må passere bekkejuv og så i 
skrånende terreng fram til tomtene. Forsering av bekken vil kreve omfattende fylling mens 
veien videre krever omfattende skjæring og fylling. De mener at dette står i sterk kontrast til at 
det i planbestemmelsene står at veiene skal legges så skånsomt som mulig i terrenget, at det 
skal utføres minimalt med vegskjæringer og fyllinger og at planbeskrivelsen sier at vegen er i 
hovedsak tilpasset landbruksvei klasse 3, men kortere strekninger har mer stigning. De viser til 
snittegninger for vegen hvor fyllinger på det meste blir på 4 meter og en bredde på 15 meter. 
Det må felles om lag 30 gamle trær. Opparbeiding vil sterkt berøre grøntområde som har stor 
opplevelses- og rekreasjonsverdi for de med eksisterende hytter i området spesielt for at 
unger skal kunne oppleve og utforske natur uten å måtte følges til lekeområde. Dersom 
grøntområdene bygges ned/delvis ned forsvinner også noe av det nære dyre- og fuglelivet, 
noe som forringer rekreasjonsverdien for alle.    
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- Uheldig tomteplassering i lys av naboskapshensyn. 
De mener at tomt 4 og 18 bør endres av naboskapshensyn. Tomt 4 bør fjernes eller eventuelt 
at bygging på tomta trekkes lengst mulig mot vest for å ikke ødelegge utsikt for Gnr 146/56. På 
tomt 18 bør også bygg legges lengst mot vest og legges lavt i terrenget for å ikke ødelegge 
utsikt for gnr 146/52.  

- Skiløype gjennom hytteområdet. 
De kommenterte ved varsel om oppstart at de forutsatte at skiløype gjennom feltet skulle 
opparbeides. De mener nå at den foreslåtte traseen byr på flere utfordringer. Løypa skal 
passere mellom gnr 146/44 og 146/73. Her er det ulendt og trangt. Det er store stein og 
vegetasjon som skjermer mellom hyttene. Det vil kreve stor tilrettelegging og blir store 
ulemper for naboene. De er opptatt av å skille kjørende og skiløpere og foreslår å forlenge 
hovedløypa i vest ned forbi tomt 19 og gnr 146/38, sørover over myr på nedsiden av tomt 17 
og 18 og så på adkomstvei til 17 og 18 og videre til tomt 9. Her er det fint hellende terreng og 
et lite stykke på adkomstvei til tomt 17 og 18.  

 
De kommenterer også at fravær av registreringer i offentlige databaser med tanke på verneverdige 
forekomster når det gjelder natur og miljø ikke nødvendigvis betyr at det ikke er noe der. Det gir grunn 
for varsom fremferd. De mener området står i fare for uheldig nedbygging gjennom drastiske 
naturinngrep, men natur- og miljøhensyn vil klart veie tyngre dersom fokuset i senere planer retter seg 
mot omkringliggende urørte områder.  
De skriver til slutt at de som hytteeiere ikke har stemmerett i Sigdal, men at de håper at deres 
interesser vil bli tillagt nødvendig vekt i den politiske behandlingen. De er alle sammen glade i hyttene 
sine og er fornøyde med at de har hytte i et område med gode friluftskvaliteter og kontrollert 
utbygging. De søker ro og harmoni med omkringliggende natur og ønsker ikke alpinanlegg og hotell 
med restaurantfasiliteter.  
De har lagt ved snittegninger for veianlegg til tomt 2 og 3 og kart som viser hvor de ønsker at skiløype 
legges.  

 
 
Hytteforeningens forslag til skiløype er tegnet inn med blått.  
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Forslagstillers kommentar 
De skriver at til hytteforslag som er kommentert: 
 
Tomt 20 
Felles grøntområder avsettes vanligvis på arealer som er i bruk av fellesskapet. Med ny planlov finnes 
ikke dette formålet lenger. Fellesområder kan avsettes til felles grønnstruktur eller friområder. Ved 
øvre veg i området er det to små topper som kan være fine utsiktspunkter for fellesskapet. Disse 
opprettholdes som friområde. Arealene hvor tomt 20 er foreslått vurderes ikke som er areal som er 
spesielt interessant for fellesskapet. For å imøtekomme merknaden foreslås det å redusere 
mønehøyden for ny bebyggelse på tomt 20 til maksimalt 5,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Tomtene 2 og 3 
Veg til tomtene 2 og 3 er lokalisert i skrånende terreng og vil medføre noe fylling. Det er imidlertid ikke 
6m vegbredde, men 3,5m veg med grøfter på hver side. Inngrepet vil med dette ikke bli på langt nær 
så stort som hytteeierforeningen viser med sine snitt. Det er et ønske at nye vegtraseer i større grad 
enn tidligere skal tilpasses kravene i landbruksveg klasse 3. Dette vil imidlertid naturlig nok ikke 
omfatte vegbredde på stikkveger inn til et fåtall hytter. Ved etablering av denne vegen vil også 
eksisterende veg utbedres, ved at topp-punktet på vegen før avkjørsel inn til tomtene 2 og 3 tas ned 1-
1,5 m for å utbedre stigningen i bakken på den eksisterende vegen og redusere behovet for fylling over 
bekkedraget. 
 
Tomt 4 
På tomt 4 er det lagt inn byggegrense som gjør at bygninger her blir trukket vestover på tomta. Dette 
ble gjort før planen ble sendt inn til behandling i kommunen.  
 
Tomt 18 
Tomt 18 er lokalisert med et grøntdrag mot hytta på bnr 52. For å imøtekomme merknadene har en 
likevel valgt å trekke tomta vestover. 
På vedlagte terrengsnitt er hytta markert feil i forhold til punktet på plankartet. Terrengsnittet er 
rettet opp. Knausen på tomta vil naturlig tas ned for å etablere en flate med plass til hyttekroppen. 
Dette tilsier at hytta vil legges lavt i forhold til dagens terreng. 
 
Skiløype 
Tiltakshavere ønsker å opprettholde foreslått plassering av skiløype. Foreslått løype er lagt mellom 
bnr. 43 og bnr. 44. Bnr. 73 er tilleggsareal til bnr 43 og bygningen på dette arealet er et anneks. Det er 
positivt for både løype og skileikanlegg at disse samkjøres. Det er allerede etablert trase for 
strømkabler i området som foreslås til skiløype/ skileik, og med dette vil inngrepene i urørt terreng 
som følge av tiltaket reduseres da deler av området allerede er ryddet for vegetasjon. Skiløypa slik den 
er foreslått vil redusere gangtrafikken i den bratteste bakken inne i området opp mot bnr. 38 og 50. 
 
Forholdene knyttet til natur og miljø vurderes å være tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 
Prosessen rundt planarbeidet følger vedtatte lover og retningslinjer. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er slik at en reguleringsplan gjelder til den blir vedtatt endret, erstattet av en ny eller opphevet. 
Om det er kort eller lang tid siden forrige rullering av reguleringsplan når det er 15 år siden sist, 
kommer nok an på hvem du spør, men det er nok forholdsvis vanlig å endre en reguleringsplan etter 
15 år. Vi forstår at en forventer at det ikke kommer nye tomter der som det er regulert til 
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grøntområde i en detaljplan. Samtidig er det en overordna plan, kommuneplan, hvor det meste av 
planområde er avsatt til utbyggingsområde for fritidsbebyggelse (oransje) og denne er førende for 
detaljplaner.  
 
Utsnitt av kommuneplan: 

 
 
Tomt 20 
Det er som forslagstiller kommenterer her at grøntomtåde i gjeldende reguleringsplan er felles 
friområde. Det høyeste punktet på friarealet i gammel plan er fortsatt avsatt til felles friareal i form av 
utsiktspunkt. Det er lett tilgjengelig og med mulighet til å parkere langs veien. Vi vil tro at det er dette 
området som er mest brukt i friområdet. Det er rikelig med friareal rett nord for området for de som 
vil leike eller oppsøke uberørt natur. Området er i overordna plan (kommuneplan) avsatt til utbygging. 
Om det er gjort noen avtaler om at området ikke skal bygges ut, vet vi ikke, men dette er i tilfelle å 
anse som privatrettslig. Å endre maksimal mønehøyde på tillatt fritidsbebyggelse på tomt 20 vil i alle 
fall være en fordel for de fritidsboligene som ligger høyere i terrenget med tanke på utsikt.  
 
Tomt 2 og 3 samt vei til disse 
Reguleringsplanen viser areal både til selve veien og til grøfter. Den er tenkt bygget med en bredde på 
3,5 meter og de terrengsnitene hytteeierforeningen har utarbeida stemmer derfor ikke. Hvor mange 
trær som må hugges vet vi ikke, men tregrensa kryper stadig oppover, så vi ser ikke på det som noe 
stort problem. I arealet som er avsatt til friluftsformål sier bestemmelsene at «Naturlig vegetasjon og 
terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets rekreasjonsverdi er tillatt. Innenfor 
områdene skal tørre trær og furugadder bevares så langt som mulig. Flatehogst er ikke tillatt.» Dette 
sikrer at det ikke blir hugget mer enn nødvendig ved utvikling av veg og tomter. Det er fortsatt rikelig 
med grøntareal for dyra og for ungene til å utforske i nærheten. Se for øvrig kommentar fra 
forslagstiller.  
 
Tomt 4 
Det er satt byggegrense på tomt 4 slik at bygget må trekkes mot vest. Hytte på gnr 146/56 ligger 3 
meter høyere enn det høyeste punktet på tomt 4, og det er drøyt 30 meter fra hytta til der 
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byggegrense på tomt 4 går. Vi mener derfor at det kan bygges på tomt 4 uten at det skaper store 
ulemper for naboene.  
 
Tomt 18 
Hytte på gnr 146/52 ligger på kote 937. Det høyeste punktet på tomt 18 ligger på 928 moh. Punktet 
som er satt inn hvor det er planlagt at hytte skal plasseres ligger på 924 moh. Det vil si at ny hytte blir 
plassert mer enn 10 meter lavere i terrenget og i tillegg er det er grøntareal mellom tomtene. Tomt 18 
er også justert noe mot vest. Vi mener at tomt 18 fint kan bebygges uten at det blir store ulemper for 
gnr 146/52.  
 
Skiløype gjennom hyttefeltet 
Traseen som er lagt inn i planen gjennom del av feltet, er tenkt som internløype for at det skal bli 
enklere for flere å komme seg ut i skiløypa uten å måtte gå på vegen for å skille kjørende og skigåere. 
Det er ikke optimalt at løypa krysser veien, men fordelen er at der den krysser har skiløperne liten 
hastighet og det er forholdsvis oversiktlig. Det er heller ikke store inngrep som skal til for å få fram 
løypa her. Løypa blir liggende ganske nær et par eiendommer, men vi tror ikke det blir stor trafikk i 
denne løypa. Fra de øverste eiendommene er det naturlig å gå inn på løype høyere opp i terrenget. Vi 
mener at denne traseen er bedre enn den hytteforeningen foreslår. Deres forslag går omtrent like nær 
ei tomt (tomt 19). I tillegg går den i samme trase som veg til tomt 17 og 18. Spesielt på ettervinteren er 
det ofte bart i vegen. Den blir også litt usentralt plassert langt vest i planområdet og det er sannsynlig 
at mange vil velge å gå på vegen opp til tomt 19 framfor å gå skiløypa. Deler av denne traseen går også 
over område som er vått, og hvor det kan bli utfordringer i snøsmeltinga på våren.  
Sigdal kommune har vedtatt retningslinjer for løypestandard, og der kommer det fram at internløyper 
skal ha en korridor på minst 15 meter. Her blir korridoren drøyt 15 meter.   
Det kan være en fordel å ha skiløype oppkjørt gjennom skileikområde. Da kan små unger øve på 
nedoverbakke i spor, og det blir lettere å gå opp bakken for å ake. Vi ser for oss at dette kan bli et fint 
område for blant annet påskeskirenn og leik for alle som har hytte i området.  
 
Vi er klar over og enig i at det kan finnes arter en bør ta vare på og andre hensyn en må ta, selv om en 
ikke finner registreringer i området i tilgjengelige databaser. Dette planområdet skiller seg ikke mye fra 
de omkringliggende områdene. Vi anser temaet som grundig gjennomgått i planbeskrivelsen. 
 
Det er bra at de er fornøyde med å ha hytte i området. Noen av merknadene deres er fulgt, men ikke 
alle.  
 
Jan Haakon Gulbrandsen 
Han skriver at han har innsigelser til planen, og at en slik omfattende fortetning innebærer en 
forringelse av verdiene og naturopplevelsene for eksisterende hytteeiere, samtidig som flere av de 
foreslåtte tiltakene vil være i strid med nasjonale føringer om naturmangfold og klimatiltak. Spesielt 
tomt 6,9,19 og 3X ligger i sårbare myrområder og grøntkorridorer med spesielt store visuelle og 
naturmessige konsekvenser. Han skriver videre at inntegnet vei til gnr 146/72 går over ake- og 
skibakke som benyttes aktivt i dag og som er tegnet inn som friområde i kommunedelplanen. 
Friområdet er tegnet inn mindre enn i kommunedelplanen og veien er tegnet inn nede ved myra. Det 
begrenser bruken av friområdet og øker eksponeringen mot sårbart myrområde.  
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Forslagstillers kommentar 
Adkomst til 146/72, er på tidligere reguleringsplaner (før 2005) tegnet her den nå er tenkt. Den vil ikke 
etableres nede på myra, men i skråningen bak der det er fast grunn. Det er ønske om å bevare et belte 
med vegetasjon mellom myr og veg.  
Tomt 6, 9 og 19, er plassert på fast grunn.  
 
Administrasjonens kommentar 
Det er både fra nasjonalt og lokalt hold ønske om å fortette hytteområder framfor å ta i bruk nye. Det 
blir da litt tettere mellom hyttene, men mer areal som er uberørt. I dette hyttefeltet er det kort vei til 
uberørte områder da det er det øverste hytteområdet i lia. Tilgangen på uberørt natur er derfor stor 
med kort avstand. Vi ser at fortetting gjør at naboene kommer nærmere, men mener at det fortsatt er 
mye natur rundt tomtene i dette området. Inne på tomtene vil det forhåpentligvis også være en del 
trær og annen uberørt natur også etter at hyttene er bygget.  
Tilgjengelige baser er sjekket med tanke på naturmangfold, og det er ikke registreringer i disse basene 
som hindrer fortetting. Det er som Gulbrandsen skriver slik at en skal unngå å bygge ned myrer med 
tanke på at myrene binder CO2 og at de er flomdempende. I dette reguleringsforslaget har planlegger i 
stor grad unngått å legge nye tomter og veier over myr. Tomt 3x er en eksisterende tomt som er 
videreført fra gjeldende plan. Det gjelder alle tomter merket med x.  Tomt 6, 9 og 13 har alle tre bra 
med vegetasjon ifølge flyfoto. I utkanten på et par av tomtene kan det være noe myr. På plankartet er 
det satt inn et punkt hvor hyttene skal plasseres. Alle disse punktene ligger godt inne på tørr mark.  
Veien til gnr 146/72 går utenfor myrområdet. Se utsnitt fra reguleringsplanen med ortofoto under der 
veien er grå og skiløypa går over myr, tegnet grønn.  
 

 
Det er ingen kommunedelplan for dette området så vi går ut i fra at det er gjeldende reguleringsplan 
det siktes til. Området som er avsatt til friområde er fortsatt stort, og delene med myrareal inngår i 
friområdet som er tenkt nyttet til akebakke/skileik. Området der veien legges vil vi tro ikke benyttes til 
akebakke da det tydelig er forholdsvis tett skog der.  
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Gro og Leiv Øye 
De skriver at tomt 4 er lagt over adkomstveien deres som de har benyttet i over 20 år. Der har de hatt 
mulighet til å parkere 3-4 biler på veien og også i avkjøringa ned til hytta. Dersom tomt 4 godkjennes 
forutsetter de at det i plankartet avsettes plass til ny innkjørsel, samt et område for parkering av minst 
to biler i tilknytning til innkjørsel, men utenfor deres tomt. De forutsetter også at opparbeidelse av ny 
innkjørsel og parkeringsplasser bekostes av grunneier.   
 
Forslagstillers kommentar 
Det vil bli tilrettelagt for 2 parkeringsplasser i ny stikkveg. Øvrig parkering må løses inne på tomta. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er tegnet inn ny adkomstvei til hytta deres. Kommunen blander seg ikke bort i hvordan 
opparbeidelse av veien finansieres. Dette er privatrettslig.  
 
Pål Helge Nøkleby og Trine Finnevolden 
De er eiere av Gnr 146/85 og 146/82. Det er de to tomtene nordøst for tomt 20 på plankartet under til 
venstre. De valgte disse tomtene fordi de lå inntil friområdet i eksisterende plan (se bildet til høyre 
under hvor det mørkeste grønne er regulert til felles grøntområde). De er derfor svært skuffet over at 
det nå er foreslått en ny tomt 20 i dette området som skulle være felles friareal. Se kart til venstre 
under. De mener at det bør være nok areal i nærheten til hyttetomter uten å endre tidligere vedtak 
om viktige felles friområder. Dersom dette godkjennes vil troverdigheten til reguleringsplaner være 
fraværende, og de som investerer i området vil ikke erfare noen langsiktighet og tillitt til offentlige 
instanser. De anmoder derfor om at tomt 20 fjernes.  
 
Utsnitt ny foreslått plan:    Gjeldende plan: 

         
 
Forslagstillers kommentar 
Høydeforskjellen opp til eksisterende hytte er ca. 5m. 
For å imøtekomme merknaden er høyden på ny hytte senket ytterligere til mønehøyde 5,0m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Administrasjonens kommentar. 
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En reguleringsplan gjelder til den blir vedtatt endret, opphevet eller erstattet av ny plan. Det er 
allikevel forståelig at en har regnet med at det ikke kommer tomter i det som er avsatt som friområde. 
En kan se av plankartet til høyre over at tomtene til Nøklebyg/Finnevold er fradelt litt inn i friområdet 
(svarte streker). Det kommer antagelig av at utstyr ikke var så bra tidligere, og at det ikke var så vanlig 
med bruk av gps. Planene var derfor ikke så nøyaktige som i dag.  Det betyr at deler av tomtene  ikke 
er byggeområde og en har da areal hvor en ikke kan plassere bygg. Det er foreslått endret i ny plan slik 
at hele tomta blir byggeområde. Det er mer fornuftig at byggeområdet stemmer overens med 
tomtearealet. Tomt 20 ligger 4-5 meter lavere i terrenget enn hytta deres, og det vil derfor værte liten 
sjanse for at de mister utsikt. I tillegg er nå maksimal byggehøyde på fritidsbolig på tomt 20 endret til 
5,0 meter.  
For øvrige kommentarer til tomt 20, se kommentar under hytteeierforeningens innspill tidligere i 
saken. 
 
Arve Johansen 
De eier gnr 145/156 som ligger rett på østsiden av reguleringsområdet. Deres merknad gjelder i første 
rekke tomt 3 og til dels tomt 2 med tilhørende adkomstvei. Området ble sist regulert i 2005, og er 
øremerket til LNF-friluftsområde. Dette var svært viktig for dem da de kjøpte hytta i 2012, og de fikk 
forsikringer fra både utbygger og megler om at dette var sikret i reguleringsplanen for området.  Det 
attraktive friluftsområdet er foreslått bygget ned med to hytter og en svært inngripende vei. Det betyr 
en dramatisk reduksjon av bruksverdien for deres hytte. De kan heller ikke skjønne at Sigdal kommune 
er interessert i så store inngrep helt på tvers av en relativt ny reguleringsplan. Noe som vil bidra til å så 
tvil om verdien av forutsigbarhet i reguleringsplan i Sigdal.  
De viser til kommentarer fra Fylkesmannen om at «Det er viktig å bevare og etablere ny blågrønn 
struktur. Grønn struktur er viktig for trivsel og har verdi i flere sammenhenger». De kan ikke forstå at å 
rasere et regulert og attraktivt grøntområde samt luft rundt tomtene, er forenelig med Fylkesmannens 
uttalelse om en bærekraftig utvikling av hyttefeltet. Det ligger en stor stein innenfor området som de 
ønsker at skal tas vare på.  
De skriver at i deres tilsvar til merknad ved varsel om oppstart har de fått svar fra planlegger med et 
bilde tatt med vidvinkel fra gnr 146/42 som ligger 7 meter høyere enn deres tomt, at en ny hytte på 
tomt 3 ikke vil sjenere utsikten der.  De har også fått svar at en ny hytte ikke vil sjenere for deres hytte 
fordi det ikke ødelegger utsikten utover dalen. Det faktum at ny hytte på tomt 3 vil fjerne all utsikt mot 
vest/sør-vest med ettermiddagssol og utsikt mot Gaustatoppen underslås totalt.  Det blir ytterligere 
forverret av at hytte på tomt 3 er lagt 1,5 meter over nivået på deres tomt slik at hyttefasaden vil 
framstå mer ruvende og sjenerende. I kommentar fra planlegger står det at vei til tomt 2 og 3 ikke vil 
være synlig fra deres tomt. De mener at dette ikke stemmer. Veien vil gjøre et svært stort inngrep i 
uberørt natur, og veien ender på en slik måte at billysene til alle biler som kommer vil lyse rett inn i 
deres stue.  
De skriver til slutt at det i Sigdal snart er tre ganger så mange hytter som boliger for fastboende. 
Hytteeierne investerer flere millioner kroner i snitt, betaler for kommunale og private tjenester og 
handler i butikken når de får lov. De belaster derimot ikke kommunens budsjett for skoler, tilbud til 
barn og unge, eldreomsorg eller sykehjem. Men når det kommer til hvem som beslutter og bestemmer 
har de ingen reell innflytelse.  
 
Forslagstillers kommentar 
Vegen til tomtene 2 og 3 er kommentert i kommentar til merknad fra hytteeierforeningen. 
Tomt 3 er planert og etablering vil ikke medføre terrenginngrep. Foto fra området er tatt med vanlig 
telefon, enkelte med panoramafunksjon – ingen med vidvinkel. 
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Administrasjonens kommentar 
Tomt 2 og 3 samt vei til disse er omtalt tidligere i saken blant annet under innspill fra 
hytteeierforeningen. Det samme gjelder det overordna plangrunnlaget som ligger i kommuneplanen 
og hyppigheten av reguleringsendring. Det er nasjonale og regionale føringer for at en heller bør 
fortette hytteområder framfor å ta i bruk nye. Sånn sett er en fortetting i samsvar med det overordna 
myndigheter legger opp til. Ved fortetting kan en benytte deler av allerede utbygget infrastruktur som 
vei, vann og avløp. Det er derfor samfunnsøkonomisk gunstig å fortette områder framfor å ta i bruk 
nye.  Hytte på tomt 3 vil komme omtrent på samme høydenivå som Johansen sin hytte da den er 
ferdig planert. Noe av utsikten må en nok regne med å miste på noen eksisterende hytter når det 
fortettes i et område dessverre. Avstanden mellom hytte på gnr 145/156 og tomt 3 hjelper noe og i 
tillegg er det ikke lov å ha så høy hytte på tomt 3 som på flere andre tomter. Maksimal mønehøyde er 
satt til 5,6 meter.  
Dere vil antagelig få billys inn i hytta når det kommer noen på denne veien. Dette vil imidlertid ikke bli 
veldig ofte siden veien går til så få hytter, og de fleste kjører minimalt når de er på fjellet. Ei vanlig helg 
kommer de fleste opp torsdag eller fredag og reiser igjen søndag. I tillegg kan det hende at de kjører 
en tur til for eksempel Tempelseter eller Eggedal sentrum i løpet av helga, men i dette området er det 
kort vei til skiløypene og derfor liten grunn til å sette seg i bilen før en skal ut på tur. Om steinen ligger 
innenfor området som er foreslått til utbyggingsformål, er det fare for at den blir borte i forbindelse 
med utbygging. Det er vanskelig å sette restriksjoner på at en stein skal være urørt inne på ei tomt til 
fritidsboligutbygging, men vi kan selvfølgelig håpe på at den får ligger urørt.  
At det er mange flere hytter enn fritidsboliger i Sigdal stemmer. Sigdal kommune ønsker seg flere 
innbyggere, og det er åpnet for å bo på hytta, så den muligheten er der om det er ønskelig. 
Administrasjonen skal ikke gå inn i dette temaet, men det er slik at hytteeiere har krav på 
hjemmesykepleie og andre tjenester når de er på hytta, og det er en del av deres virksomhet.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
De skriver at de ikke har noen konkrete merknader til planen, men minner om at det ved vurderinger 
og henvisning til overordna plangrunnlag også må foretas en vurdering opp mot den regionale planen 
for Norefjell-Reinsjøfjell med tilhørende retningslinjer.  
Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av 
fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og 
samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. De vil på generelt grunnlag anmode kommunen 
å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Forslagstillers kommentar 
Det foreslås ikke ny bebyggelse lenger inn mot fjellområdene enn det som tidligere er etablert. 
 
Administrasjonens kommentar 
 
I denne planen er det snakk om fortetting og nye områder tas ikke i bruk. Det er føringer i regional 
plan for Norefjell - Reinsjøfjell som sier at villreinnemda skal høres ved behandling av arealplaner som 
kan få betydning for villreinens livsvilkår. Villreinnemda er ikke spesielt hørt i denne planen da vi 
mener at villreinens livsvilkår ikke vil endres på grunn av planen. De aller fleste tomtene som er lagt 
inn i ny plan ligger mot sør i planområdet og ikke opp mot snaufjellet.  Alle tomtene unntatt 2 nordøst 
ligger innenfor området som er lagt inn som utbyggingssone. De andre er rett på utsiden av sonen og 
godt innenfor gjeldende plan og det ligger fradelt bebygd tomt lenger inn mot fjellet og lenger nord 
enn disse. Det er snakk om fortetting av et allerede godkjent hytteområde, og alle tomtene ligger 
under 1000 moh. Slik vi ser det vil ikke tomter lagt inn i denne planen endre forholdene for villreinen i 
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område. Skiløyper og stier er også ivaretatt, og næringsvirksomheten vil nyte godt av mulighetene som 
planen gir. Vi mener derfor at villreinen vil bli lite påvirket av planen og at friluftsinteresser og 
næringsinteresser blir godt ivaretatt. Hyttebygging er positivt for det lokale næringslivet spesielt 
dersom det er lokale firmaer som får oppdraget med å oppføre fritidsboligen. En vet ikke på forhånd 
hvem som skal gjøre denne jobben, men lokale butikker både innen byggevarer og matvarer vil 
sannsynlig øke salget sitt når det bygges hytter. Det samme gjelder spisesteder og kulturtilbud. Sigdal 
ligger nær store befolkningsgrupper. Det er derfor bra samfunnsøkonomisk at folk bygger og kjøper 
seg hytte med kort reiseavstand i Sigdal framfor områder lenger unna. Når det gjelder friluftsinteresser 
mener vi at det er ivaretatt blant annet ved at skiløyper skal opparbeides slik at de kan kjøres på lite 
snø. Det blir stadig viktigere da snømengdene ikke er like store hver vinter lenger. Området ligger flott 
til med tanke på friluftsliv. Det går skiløyper rett ut i fjellheimen med løypenett på mange mil. Det 
samme gjelder turstier sommertid, og utsikten er utrolig flott. Det er i behandlingen av regional plan 
også vært tydelig at alle gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal være gjeldende. Som det framgår av 
planbeskrivelsen er leveområdet for villrein et godt stykke lenger inn på fjellet enn dette planområdet. 
I luftlinje er det over 700 meter. Det er heller ikke registreringer inne i området i naturbasen eller på 
artskartet.   
 
Plankart er sendt til Kartverket for kontroll.  
 
Viken Fylkeskommune 
De viser til sin uttalelse til varsel om oppstart. Der vektla de hensynet til landskap og terreng, myr og 
grønne korridorer, samt friluftsliv. De skriver at det er positivt at myra i sør er ivaretatt, at veitraseer 
skal legges på duk slik at myrene ikke dreneres ut og at det er avsatt areal til felles friområde med 
skiløype og tilførselsløype til skiløypenettet.  
De bemerker at det kan bli en del terrenginngrep slik det er lagt opp til med fyllinger og skjæringer selv 
om de ser det er gjort avveiinger når det gjelder plassering og utforming av bygg med tanke på 
landskap og terreng. De gjør ellers oppmerksom på forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. De viser også 
til Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Øverste del av området ligger i grenselandet til friluftssonen 
der, men de ser at nye tomter ikke ligger høyere opp i terrenget enn eksisterende tomter.  
Fagfeltene samferdsel og kulturminner har ingen merknader til planforslaget.  
 
Forslagstillers kommentar 
Stedvis vil utbygging medføre terrenginngrep, vurderingen er at inngrepene er akseptable. 
Det foreslås ikke ny bebyggelse lenger inn mot fjellområdene enn det som tidligere er etablert. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det aller meste her er svart ut tidligere i saken. Forskriften om fysiske tiltak i vassdrag må som de 
skriver følges der det er aktuelt.  
 
Tempelseter vann og avløpsselskap AS 
De skriver at de stiller krav om at det utarbeides VA-plan for hele området og at kravet må ligge som 
rekkefølgebestemmelse. Ellers har de ingen innvendinger til planen. De er i dialog med grunneier om 
VA-plan.  
 
Forslagstillers kommentar 
Det er en VA-plan for området under utarbeidelse. 
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Administrasjonens kommentar 
Det ligger et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om VA-plan som også skal omhandle 
overvann. Teksten i bestemmelsene: 
  
Vann, overvann og avløp.  
Før igangsettingstillatelse skal vann - og avløpsplan for området være godkjent av kommunen. 
 
 
Thorleif Magne 
Han skriver at hytteforeningen tidligere ønsket at tomt 18 ble tatt ut, men at de har endret det til å ha 
noen føringer på tomt 18.  Deres tomt har kjørevei langs hele den ene langsiden og en nabohytte med 
anneks som begge er plassert helt inntil deres tomtegrense mot syd. I nord er det bratt skråning. De 
har derfor hatt utsiktspunkt mot vest på flotte fjellpartier. I planforslaget er det anlagt en adkomstvei 
til rett ved deres hytte mot øst med en reduksjon av «utsikt mot natur». Ut i fra forslag til 
reguleringsbestemmelser kan det på tomt 18 bygges en hovedhytte på maks 150 kvm BYA, med 
bredde 8 meter og mønehøyde 5,6 meter (kun 60 cm lavere enn en oppstuehytte) som kan plasseres 
svært nær deres hytte. De håper kommunen kan legge noen føringer for hytteplasseringen slik at hytta 
på tomt 18 plasseres lengst mot vest og noe nedgravd.  
De viser også til C-10002 som ender opp i tomt 18 på 922 moh og velger å forutsette at planert terreng 
for hytta er omtrent tilsvarende. De viser også til oversiktskart/terrengsnitt C-C1 og der forutsetter de 
at det foreligger et avvik i forhold til inntegna høydeplassering for tomt T17 og T18 som er angitt på 
925 og 935 moh, mens terrenghøyden for disse tomtene er 917-920 moh og 920-927 moh. I og med at 
plassering av hytter her forutsetter han en avklaring/korrigering av tegninger.  
 
Forslagstillers kommentar 
Det stemmer at terrengsnittet er feil. Feilen er rettet og nytt snitt er vedlagt. Snittet er ikke lagt 
gjennom hyttepunktet på tomt 18, og vil derfor ikke gi et helt korrekt bilde av denne tomta. 
For å imøtekomme merknaden er plankartet noe justert rundt tomt 18. Tomta er trukket litt vestover 
og innmålt vegtrase er stanset i tomtegrense. 
Knausen på tomta vil naturlig tas ned for å etablere en flate med plass til hyttekroppen. Dette tilsier at 
hytta vil legges lavt i forhold til dagens terreng, anslagsvis ca. kote 923. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er markert et punkt i kartet på tomt 18. Fritidsbolig på denne tomta må plasseres slik at den har 
dette punktet innenfor fasaden. Dette punktet ligger litt lavere i terrenget enn Magne sin hytte. Det er 
ca. 40 meter fra hans hytte til dette punktet. Litt lavere i terrenget enn hans hytte. CA 40 meter fra 
yttervegg på hans hyttevegg til dette punktet. Det er gjort noen justeringer på tomt 18 slik at den er 
trukke litt mot vest. Dette gjør at det er litt mer grøntareal mellom tomtene.  
Det er et ønske om at flest mulig fritidsboliger skal ha vei fram da det som regel betyr at de blir mer 
brukt. Vi ønsker derfor adkomstveien på motsatt side av vegen for dem. Vi ser at det ikke er ønskelig å 
få mindre urørt natur rundt seg, men mener at denne veitraseen har flere positive sider. Det er en del 
skog rundt den, så den blir kanskje ikke så godt synlig som de frykter. Akebakke og skiløype rett ved 
deres hytte må være en stor fordel vil vi tro.  
Som forslagstiller har kommentert er terrengsnittet feil. Dette er rettet og ligger ved saken.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlova  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper 
og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter 
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anna lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i henhold til §§ 8-12 skal 
vurderes. Ut fra hva som er kjent av dokumentasjon i området foreligger det ikke registreringer slik at 
viktige arter eller naturtyper blir påvirka. Planfremmer har vurdert forholdet til naturmangfoldloven i 
planbeskrivelsen.  
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser med tanke på naturverdier og biologisk mangfold, men det er 
ikke registrert informasjon om viktige biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller 
sårbare/fremmede arter veken av rødlistearter eller fremmedlistearter. Det er ikke funnet 
registreringer i MIS- registeret for dette området, heller ikke opplysninger i naturbasen, 
artsdatabanken eller skog og landskap viser registreringer av trua eller nær trua arter innenfor 
planområdet eller i nærheten av dette. Det er områder som er avmerka som myr, men det aller meste 
av dette er avsatt til grøntområder og skileik.  
 
Folkehelse- skiløype og stier  
Det er populært friluftsområde her hele året. Det går mange stier i området både til snaufjellet og 
rundt i området. Det går skiløyper i flere retninger, og kort avstand til et stort løypenett hvor en kan gå 
oppover på topper som Gråfjell og Høgevarde og i retning Haglebu og Tempelseter. Det er alpinbakke 
ikke langt unna på Tempelseter og på Norefjell.  Det er derfor mange muligheter for å være ut og 
bevege seg. Dette er positiv med tanke på folkehelse. Mange er mer aktive når de er på hytta enn 
hjemme.  
Området som er tenkt utbygd benyttes nok i liten grad av barn og unge i dag. Det er satt av areal til 
skileikområde og skiløype går innenfor området. Eksisterende fradelte tomter i området er store og 
det er god mulighet til å leike der. Se også tidligere i saken når det gjelder skiløype.  
 
Frivillige utbyggingsavtaler  
Det har vært møter mellom administrasjonen og styret i Eggedal utmarkslag for å komme fram til et 
rammeverk for frivillige utbyggingsavtaler. De har blitt enige om et utkast til avtale. Denne er ikke 
godkjent av medlemmene i Eggedal Utmarkslag. Utmarkslaget har satt ned en gruppe som skal jobbe 
videre med saken. Grunneiere har underskrevet den frivillig utbyggingsavtalen som administrasjonen 
og styret i utmarkslaget kom fram til. Denne ligger som vedlegg til saken. I denne avtalen er det lagt 
inn punkter som sikrer at den skal avløses av ny ferdig framforhandlet avtale når forhandlinger og 
forankring av avtale mellom Sigdal kommune og Eggedal Utmarkslag er ferdig. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
For å imøtekomme noen av merknadene er det gjort noen små justeringer etter offentlig ettersyn og 
høring. Disse endringen er kjent for grunneierne og anses å være så små at det ikke er noen grunn til 
nytt offentlig ettersyn eller høring. Det anses at ingen blir negativt berørt av endringene.  
Endringene består i at bestemmelsene er endret ved at byggehøyde på fritidsbolig er redusert til 5,0 
meter over gjennomsnittlig planert terreng for tomt 20. Tomt 18 er justert litt mot vest.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Rupemyr 
hytteområde med plan ID 2019005, med tilhørende bestemmelser datert 28.01.21, plankart datert 
08.01.21 og planbeskrivelse datert 08.01.21.  
 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 4/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



  Sak  27/21

  SIDE: 74 

SIGDAL KOMMUNE

 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 18/4293-51 
 Løpenr.: 12839/20 
 Arkivnr.:  GNR 167/72 
 Saksbeh.: Thea S. Solum 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalget for næring og drift 18.02.2021 ND-21/3 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/27 
 
 
Gnr 167 bnr 72 med flere Reguleringsplan Haglebutunet  
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Haglebutunet 
med planID 2018007, med tilhørende bestemmelser datert 07.02.21, plankart datert 05.02.21 og 
planbeskrivelse datert 05.02.21.  
 
 
Vedlegg:   
Vedlegg 1 – Oversiktskart 1:50.000  
Vedlegg 2 – Plankart datert 05.02.21  
Vedlegg 3 – Bestemmelser datert 07.02.21 
Vedlegg 4 – Planbeskrivelse datert 05.02.21  
Vedlegg 5 – Støyvurderinger  
Vedlegg 6 – Trafikkanalyse   
Vedlegg 7 – Flomfarevurderinger  
Vedlegg 8 – Illustrasjonsplan datert 09.10.20  
Vedlegg 9 – Terrengsnitt 
Vedlegg 10 – Frivillig utbyggingsavtale 
Vedlegg 11 – Vedtak om offentlig ettersyn D-ND 20/212 
Vedlegg 12 – Referat fra møte mellom Viken Fylkeskommune og Stener Sørensen AS 02.02.21 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Planen har vært på høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet innsigelser til planen. 
Merknadene er svart ut i planbeskrivelsen og saksframlegget. Det er gjort noen små endringer i 
bestemmelser og plankart for å imøtekomme noen av merknadene. Det har vært en ekstra runde 
med Viken Fylkeskommune angående hvilke krav som må innfris for endringer mot Fv287 før planen 
kan vedtas. Administrasjonen mener at planen kan godkjennes slik den nå foreligger. Det er signert 
frivillig utbyggingsavtale.  
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Bakgrunn 
Grunneier er Morten Olsen AS og Hans Kristian Medalen. Tiltakshaver er HegMo AS ved Egil 
Vilhelmshaugen. Planforslaget er utarbeidet av AD Arkitekter AS ved Terje Tollefsen. Planområdet 
ligger på Haglebu. Haglebu Fjellstue og området med nye leilighetsbygg bak fjellstua omfattes av 
planen.  
Formålet med planen er å regulere planområdet i tråd med kommuneplanen og tilrettelegge for 
utnyttelse og utviklingsmuligheter med fortetting av hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie, 
næringsvirksomhet i form av fjellstue og ta vare på og utvikle løypetraseer og stisystem. Det er ønske 
om å tilrettelegge for ca. 30 boenheter i tillegg til påbygg på Haglebu fjellstue med en 2. etasje med ca. 
10 utleierom.  
Den største delen av området er avsatt til sentrumsformål og resten til fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. I bestemmelsene til sentrumsformål i kommuneplan står det at en skal etablere 
møteplasser som innbyr til felles leik og opphold innenfor sentrumsformål. Innenfor fritidsbebyggelse 
skal tomtestørrelsen ikke overstige 2 mål og det er kun tillatt med en boenhet pr tomt, evt. en 
seksjonert fritidsbolig. 
 

 
Det mørke brune er sentrumsformål og det lyse brune/oransje er fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
 
Det er en gjeldende reguleringsplan for området, Medalen, med planID 2005005. 
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 Den største delen av planområdet for Haglebutunet er regulert med formål turistbedrift/utleiehytter (blått) og 
noe som fritidsbebyggelse (gult) i gjeldende reguleringsplan for området (Medalen). 
 
Ny plan vil altså erstatte deler av reguleringsplan Medalen. Området grenser i vest til Fv. 287. Mot 
nord, øst og sør grenser det til regulerte fritidsboliger. Det har de siste to årene blitt bygget 4 bygg 
med 4 leiligheter i hver innenfor området. Det er tenkt at videre utbygging skal fortsette i samme stil, 
men ikke alle i samme størrelse.  
 
Området ligger ca. 815 moh. En stor del av planområdet er forholdsvis flatt, men området stiger mot 
øst. Planområdet er nesten 24 dekar stort, samsvarer med kommuneplanens arealdisponeringer, og er 
ikke i konflikt med statlige og regionale planer og retningslinjer. Planen omfattes derfor ikke av krav 
om planprogram og konsekvensutredning. 
  
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i november 2018 med frist for innspill 07.12.18. 
Forslagstiller har mottatt 13 innspill til planen. Innspillene er kommentert og besvart i 
planbeskrivelsen.  
Planen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring 24.06.2020 av administrasjonen. Dette var 
delegert og avklart pga pandemi-situasjonen. Offentlig ettersyn og høring foregikk i perioden 30.06.20 
til 03.09.20. Det kom inn totalt 13 merknader, 5 fra offentlige instanser og 8 fra private. 
 
 
Vurdering 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
De kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. De har derfor ikke merknader til planen. 
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Haglebu vann og avløpsselskap (HAGAS) 
De skriver at det i forslag til reguleringsbestemmelser er referert til krav om levering av vann i 
størrelsesorden 20 og 50 l/s. De regner med at det dreier seg om brannvannn, og sier at det kan by på 
problemer med eksisterende ledningsnett i området. Dette må utredes nærmere.  
Noen av de nye foreslåtte enhetene vil også komme i konflikt med dagens ledningsnett, og det vil si at 
deler av ledningsnettet må legges om. Utbygging på Haglebu er avhengig av kapasitet ved både 
renseanlegg og vannverk. Hagas er ikke nevnt i reguleringsbestemmelsene. Det bør inn i 
bestemmelsene at avtaler må være på plass før utbygging starter.  
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at kravet om levering av vannmengde tas opp med Hagas og Sigdal kommune, og at det er 
lagt inn i rekkefølgekrav før søknad om tiltak. Videre skriver de at ledningsnettet er hensyntatt, og at 
det er lagt i veien. Dette er gjort i samarbeid med tiltakshaver Morten Olsen og Frode i Hagas. Når det 
gjelder utbygging på Haglebu generelt, at Hagas ikke er nevnt i reguleringsbestemmelsene og at det 
må inn i bestemmelsene at avtaler må være på plass før utbygging starter, så skriver de at dette tas 
opp med Sigdal kommune.  
 
Administrasjonens kommentar 
Det har blitt mer fokus på brannvann også i hyttefelt de senere årene, og det er spesielt viktig der det 
bygges tett og med mange enheter som her. Vi er kjent med at Hagas har bistand fra Asplan Viak for å 
se på leveranse av drikkevann med tanke på kapasitet.  
Det er lagt inn i bestemmelsene at VA-plan med løsning for spillvann, overvann og vannforsyning skal 
være på plass og godkjent før det kan gis rammetillatelse og/eller byggetillatelse. En bør ikke legge inn 
et spesielt vannverk og renseanlegg i reguleringsbestemmelser i tilfelle det skjer endringer i et område, 
men slik situasjonen er nå vil dette området måtte kobles til Hagas. Hvilken løsning det blir for 
brannvann og annet vann er del av VA-planen som skal godkjennes.  
Omlegging av ledningsnett må komme inn som en del av VA-planen dersom det ikke er i orden. Det er 
rekkefølgekrav om at tilfredsstillende vannforsyning skal være sikret fram til eiendomsgrense før det 
gis rammetillatelse eller byggetillatelse.  
 
Ad arkitekter 
De skriver at de oppfatter vedtaket som meget positive vurderinger av planforslaget. Det eneste de 
reagerer på er at det i vedtaket er lagt inn teksten; 
Vedtaket forutsetter at; 
- Det legges inn et punkt i bestemmelsene om at «Det skal legges til rette for framtidig tilkobling til 
vannbåren varme eller til annen bærekraftig energiløsning» jfr. pkt. 8.2 i bestemmelser til 
kommuneplanen.” (Vår utheving).  
 
Pkt. 8.2 i bestemmelser til kommuneplanen sier: 
”8.2 Energi og oppvarming (PBL § 11-9 nr. 3) 
Kommunens til enhver tid gjeldende klima- og energiplan/energiutredning, skal legges til grunn for 
planbehandling og andre tiltak i saker som omfattes av plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Ved etablering av ny bebyggelse skal det legges til rette for fremtidig tilkobling til vannbåren varme 
eller til annen bærekraftig energiløsning. 
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De skriver videre at i tidligere søknader om bygging på området har de søkt dispensasjon for 
energibruk og ventilasjon og fått det. De har også forhandlet fram alternative trafoplasseringer med 
Midtkraft. De lurer på hva som ligger i forutsetningene for denne bestemmelsen, og om andre 
områder i nærheten har fått samme krav. De lurer videre på om når det er aktuelt at fjernvarme kan 
leveres, hvem som leverer det, hvor det leveres, og hvor omfattende tiltakshavers tilrettelegging skal 
være.   
De foreslår at det heller legges inn deler av retningslinjene (pkt 8.2) fra kommuneplanen i 
bestemmelsene. Da vil både de og kommunen stå friere til å vurdere mulighetene for å finne den mest 
fornuftige og økonomiske energireduserende løsningen som finnes på tidspunktet for 
søknaden/utførelsen. De viser også til at TEK17 har omfattende energikrav; Det skal legges vekt på 
energireduserende løsning og alternative energikilder. Mulighetene for vannbåren varme skal vurderes. 
 
Administrasjonens kommentar 
Andre planer med høy utnyttelse på Haglebu har samme teksten i bestemmelsene. Dette er hentet fra 
bestemmelsene i kommuneplanen. 
Det står at det skal legges til rette for vannbåren varme eller annen bærekraftig energiløsning. Vi 
mener nok at dette er ganske fleksibelt, og at en vil kunne vurdere hva som er muligheten på det 
tidspunktet det skal søkes og bygges. En kan for eksempel tenke seg at det legges vannbåren varme 
hvor vannet varmes opp med elektrisitet fram til det kan kobles mot fjernvarmeanlegg eller annen 
bærekraftig energiløsning. Så vidt vi vet er det ikke noe fjernvarmeanlegg under planlegging i området 
nå. Det er ikke tenkt å være et krav som hindrer utbygging, men mer en oppfølging av TEK17.  Dette 
handler om at elektrisiteten også bør kunne brukes til andre formål, og at en derfor prøver å finne 
andre energikilder der det er mulig. Det er flere områder med høy utnyttelse i nærheten og det ligger 
derfor godt til rette for å kunne få til en bærekraftig energiløsning.  
 
Bjørn Tore Holthe 
Han eier Gnr 167/585 som er avmerket med rødt i kartet under til venstre. Han mener deres hytte er 
den som blir mest berørt av ny plan, og at denne fortettingen blir vel stor i forhold til de reglene som 
gjelder i dagens plan. Han mener at bygning på BS4 fortsatt vil bli dominerende om den plasseres 8 
meter fra deres hytte siden den kan være 8,3 meter høy og ønsker at den trekkes lenger unna dem og 
bygges lavere.  
 
Utsnitt fra reguleringskart;                              Utsnitt fra illustrasjonsplan på høring; 
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Det viktigste innspillet deres går på å sikre adkomst og parkering til sin hytte. Han viser til at det i 
reguleringsbestemmelsene står i punkt 3.4.1 e «Tinglyst erklæring som viser atkomstrett til 
eksisterende hytter som får ny avkjørsel fra Fv287 samt nye hytter over eiendommen GBNR 167/72». 
Han mener det også gjelder deres hytte og at det er bra, men han kan ikke se at dette er fullt ut 
hensyntatt i forslag til reguleringsplan og illustrasjonsplan. Det er selvsagt av stor betydning for dem at 
det er et premiss for planen at de har rett til adkomst (og brøyting) til egen hytte/leilighet, og at den 
ikke blir skadelidende av endringen i reguleringsplan. 
Når de kjøpte hytta visste de at deres tomt ikke ble skilt fra så langt fra hytteveggen, men ble forsikret 
fra grunneier at det ikke ville ha betydning da det aldri ville bli aktuelt med andre tiltak på deres side av 
bekken. De skulle derfor ha fri adkomst til hytta med god mulighet for brøyting og parkering for to 
biler. De har inngang til hytta midt på østveggen rett mot BS4. Det er viktig for dem at flytting av 
bekken ikke gjøres på en slik måte at det hindrer adkomst til deres leilighet.  
Siden det som oftest kommer mye snø på Haglebu og hyttetaket har stort areal og bratt helling kan 
ikke biler parkeres og adkomst brøytes helt inntil hytteveggen. Det må erfaringsmessig være 1,5 meter 
klaring inn til hytteveggen pga snø som raser ned. Det betyr at adkomsten til hytta må være minst 4 
meter bred. De foreslår at grensen justeres slik at de eier 4 meter fra hytteveggen og ikke 2 som i dag. 
Da vil de ha mulighet til å parkere begge bilene på egen tomt. Eventuelt at det tinglyses en rettighet til 
parkering og adkomst.  
De mener at sti/turløype/skiløype som er regulert inn mellom deres hytte og BS4 må flyttes inn på BS4 
slik at den ikke hindrer brøytet adkomst til deres leilighet. Eller at gangveien flyttes til østsiden av BS4.  
De er grunnleggende positive til en videre utbygging her, har et godt forhold til Haglebu fjellstue og 
ønsker nye naboer velkommen.  
 
Forslagstillers kommentar 
De foreslår å endre bestemmelsene slik at det kan bygges med maksimal mønehøyde 7,0 meter 
innenfor BS4, og de har endret illustrasjonsplanen slik at bygget også endres og inneholder nå 2 
leiligheter i stedet for 4. Hytte H15 planlegges i 1,5 etasjer og ikke i 2 etasjer og med en avstand på 8 
meter fra deres hytte. Uteoppholdsareal og terrasse er lagt lengst mulig vekk fra dem. Turstien er 
flyttet vekk fra Holtes hytte slik de ønsker med en avstand på 4 meter. Det er lagt inn to p-plasser i 
fellesområdet på illustrasjonsplanen til deres bruk. 
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Administrasjonens kommentar 
Det er gjort endringer i plankartet ved at stien er trukket lenger unna deres hytte slik de ber om. 
Bestemmelsene på området der H15 ligger er også endret slik at det nå kan bygges lavere. 
Illustrasjonsplanen viser nå to leiligheter i stedet for 4 på området, og det er sikret parkering og 
adkomst til Holthe sin hytte. Administrasjonen mener at endringene vil være positive for Holthe, og at 
dette er en god løsning. Forslaget om grensejustering sees på som privatrettslig og ikke noe 
kommunen blander seg bort i. Bekken blir en del av utomhusplanen.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
De skriver at Skred AS har kartlagt at det er fare for at elva Flenta kan nå inn i planområdet både ved 
20-års flom og ved 200-års flom med klimapåslag. De skriver videre at det flomutsatte området er 
avmerka i plankartet med hensynssone og tilknyttet bestemmelser som ivaretar at ny bebyggelse i 
området bygges over nivået for en slik flomhendelse. De skriver også at det er viktig at 
flomforebyggende tiltak i området ikke reduserer flomarealet, slik at flomfaren øker et annet sted.  
De skriver at i rapporten fra Skred AS er bekken fra nordøst vurdert. Denne er delvis lukket pr. i dag og 
vil fortsatt være delvis lukket og delvis åpen gjennom området, men i en litt annen trase enn tidligere. 
Bekkeinntak og lukkinger er sårbare punkt. Skred AS påpeker at det må legges lavpunkt over de 
lukkete strekningene, slik at det blir en åpen flomvei gjennom området dersom bekkeinntaket ikke 
fungerer.  
NVE mener at denne flomveien må reguleres inn i planen enten som et kombinert formål med veien 
eller som en hensynssone. Ved intense nedbørsmengder vil dette være et svært viktig forebyggende 
tiltak.  
 
Forslagstillers kommentar 
De tar dette til etterretning og vil ta opp endring i plankartet med kommunen. 
 
Administrasjonens kommentar 
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Det er lagt inn hensynssone langs veien gjennom området og bestemmelsene er endret med tanke på 
kravert om å legge lavpunkt over de lukkete strekningene.  
 
Gerd Enli og Frode Næstby 
De har hytte på Gnr 167/787 (eiendom er merket med rødt i kart under) som ligger nær utbygging på 
Haglebutunet. De ser at H4 har blitt høyt så hvis H7 og H8 blir bygget mister de all utsikt. H7 og H8 
kommer også veldig nær deres hytte. De ønsker at byggene reduseres til 1 etasje + loft dersom de skal 
bygges.  
 
Fra forslag til reguleringsplan der gult er utbyggingsområde: 

 
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at Gnr 167/787 ligger med god avstand til H7 og H8. De har laget snitt som viser situasjonen 
med høydekoter. De skriver at Gnr 167/787 ligger mer enn 36 meter unna H7 og mer enn 60 meter 
unna H8. Gulvet på deres hytte ligger ca. på kote 820,0 og gulv i 1. etasje på H7 og H8 ligger på ca. 
816,2 moh. Det vil si 3,8 meter lavere enn Gnr 167/787. Mønet på Gnr 167/787 ligger på kote 825,26. 
H7 og H8 ligger med mønehøyde på henholdsvis 825,28 og 825,04. Altså omtrent like høyt som Gnr 
167/787. De skriver videre at øyehøyde/horisontal sikthøyde fra terrassen på Gnr 167/787 vil treffe H7 
og H8 like under takrenna ved planlagt bygg i 2,5 etasjer (se prikket linje på snitt under DD og EE).  
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De viser også til svar under merknad fra Sameiene på Haglebutunet når det gjelder kommunens 
fortetting i området. Gnr 167/787 vil kunne miste noe av utsikten til fjellene i sørvest bak Fjellstua. 
Hytte H7 og H8 vil ikke danne noen sammenhengende vegg mot Gnr 167/787. De vurderer derfor at 
H7 og H8 bør kunne oppføres i 2,5 etasjer.  
 
Administrasjonens kommentar 
Det er som forslagstiller skriver ganske god avstand mellom deres hytte og foreslått bygg H7 og H8. 
Siden dette området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen må en forvente at det bygges med 
høy utnyttelse her. I og med at avstanden mellom bygga er såpass stor tror vi nok at solforholdene vil 
endre seg lite største delen av året da det ikke kommer bygg vest for dem.   
 
Marion Kristoffersen og Jan Furuseth 
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Hun skriver at det pr i dag ikke er målt opp arealet for leilighetene H1 til H4 og at det er viktig å gjøre 
før videre utbygging. Hun mener at det totale arealet som tilhører deres tomt må måles opp og 
tilrettelegges, også parkeringsplass. Hun skriver videre at opparbeidet parkeringsplass for H3 ikke er i 
henhold til gjeldende regler og har kun plass til 3 biler og ikke 4 som bestemt. Om vinteren er det også 
en utfordring å finne plass til snøen slik at det fortsatt er nok parkeringsplasser. Det er også 
utfordringer med gjesteparkering som de var lovet.  
Hun skriver videre at den åpne bekken har vært utfordrende ved at biler har havnet i grøfta og kjørt på 
store steiner som er lagt ut for å sikre parkeringsplasser mot grøft. De forstår det 
landskapsarkitektoniske og estetiske ved å ha bekken åpen, men den er en stor utfordring slik den er 
lagt nå. Bekken kan også skape uheldige og farlige situasjoner for barn i vårløsningen. De foreslår 
derfor å legge bekken i rør hele veien.  
De mener at lekeplassen er for liten, at den ikke egner seg og plassert på feil sted da den ligger i 
utkanten av området og H15 vil skygge for den. Det vil ikke være mulig å ha oversikt over verken barn 
eller aktiviteter. De vil også måtte krysse veien til H10 - H14 for å komme dit. De mener at det må 
lages en møteplass som innbyr til felles lek og opphold. De mener at lekeplassen heller bør flyttes til 
H5 - H6. Da vil også Haglebu Fjellstue ha nytte av lekeplassen og det blir mer luft mellom bygningene.  
 
Fra illustrasjonsplanen: 

 
 
De mener at adkomst til H10 – H14 bør komme fra Åslandseterveien (øst for planområdet) fordi dette 
er en mer trafikksikker løsning og en vil unngå store inngrep der viadukten er tenkt. De har leilighet i 
H3 og er redd for at det blir mye støy, støvplager og forurensing for dem. De er også bekymret for ras 
ved viadukten i forbindelse med store nedbørsmengder slik som det kom tidligere i høst da veien 
mellom Haglebu og Eggedal måtte utbedres mange steder.  
De skriver også at utebelysningen er mangelfull på området og må sees på ved videre utbygging. Det 
må sikres at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet. De etterlyser en plan for når de eksisterende 
utleiehyttene skal fjernes. En hytte har stått på paller et år uten å bli fjernet. De har forstått det slik at 
disse skulle fjernes når de første hyttene ble bygget. De forstår at de fortsatt vil være i et 
utbyggingsområde en stund, men håper at kommunen vil påse at utbygger ivaretar sikkerheten på 
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anleggsområdet, slik at de kan ferdes trygt samt at det vil være framkommelig og mulig å parkere på 
eget område med tilhørende gjesteparkering. De håper kommunen vil ta innspillet til etterretning og 
gjøre nødvendige tiltak for å skape ett best mulig miljø for dem.  
  
Forslagstillers kommentar 
De skriver at lekeplassen er planlagt å være ca. 300 kvm stor og at tiltakshaver nylig har etablert en 
helt ny trafo på Haglebutunet på vestsiden av Fv. 287. De har også avtalt med Midtkraft å sette av 2 
alternative areal for eventuell ny trafo innenfor reguleringsplanområdet. Den totale effektvurderingen 
av planen kommer senere. Når det gjelder fjerning av eksisterende utleiehytter er planen å fjerne 
utleiehyttene i henhold til illustrasjonsplanen avhengig av godkjenning av reguleringsplanen og 
påfølgende byggesaker. De skriver videre at det som er til sjenanse for hyttene vil bli fjernet før 
vinteren. De henviser til reguleringsbestemmelsene § 3.4.1 når det gjelder at kommunen må påse at 
utbygger ivaretar sikkerheten og framkommeligheten på anleggsområdet ved videre utbygging. § 3.4.1 
g som sier; 
 3.4.1 Ved rammesøknad/ett-trinns søknad om tiltak (neste byggetrinn) skal foreligge: 
g.  Det skal i søknad om tiltak redegjøres for sikkerhet for gående/syklende/besøkende til 

leiligheter og hytter i planområdet, for hytter som bruker planområdet som atkomst samt for 
driften av Fjellstua i alle faser/byggetrinn. Dette gjelder blant annet; trygg og sikker atkomst og 
bruk av lekeplass og ski-/turløype/ trafikksikker atkomst, avstenging/inngjerding av 
byggeområder. 

De viser for øvrig til kommentarer under merknad fra sameiet på Haglebutunet. 
 
Administrasjonens kommentar 
Mye av det som blir tatt opp her har ikke direkte noe med reguleringsplanen å gjøre. Det er nok heller 
en del av byggesak og oppmåling av eksisterende forhold og privatrettslige avtaler. Som det kommer 
fram tidligere i saken er det satt av to parkeringsplasser til hver leilighet i ny plan. Det er noe areal hvor 
snø kan lagres, men ved snørike vintre kan det nok hende at snø må kjøres bort når alle enheter er 
bygget.  Tanken er å få lekeplassen vekk fra der bilene er, og gjerne et godt stykke fra fylkesveien med 
stor trafikk. Sånn sett mener vi at området som er avsatt til lek ligger mer skjermet enn området hvor 
H5 og H6 ligger. Vi ser at for de enhetene som allerede er bygget vil H5 og H6 bli veldig sentralt for en 
lekeplass, og også for besøkende på Fjellstua. Tanken er at alle enhetene som blir bygget i området 
skal kunne benytte lekeplassen. Å krysse veien til H10- H14 blir antagelig ikke så mye verre enn å 
krysse veien til H4 med flere. Det vil ikke bli mye trafikk her. De fleste som er på fjellet ei helg kjører 
lite bil utenom da de ankommer og når de skal reise hjem. Det er totalt 10 boenheter som har denne 
veien som ankomstvei og vi tror nok at de sjelden vil være på hytta samtidig alle sammen. Lekeplassen 
skal være for hele området så noen må krysse veg eller gå et stykke på veg for å komme dit samme 
hvor den plasseres. Når det gjelder bekken, så er det et ønske om at den ikke legges i rør hele veien 
med tanke på flomsituasjoner. Dersom kapasiteten ikke strekker til ved en flomsituasjon, er det 
enklere å gjøre endringer når vannet går åpent enn i rør. Flomforebyggende tiltak er også lettere å 
iverksette når en lettere kan holde øye med vannet i en åpen bekk. Ved innløp i rør kan det settes opp 
rister slik at det blir sikrere for for eksempel barn i området. Det er generelt færre mennesker på fjellet 
på den tida det eventuelt er vårflom, og det er en begrenset periode. Vi mener derfor at sikringstiltak 
mot åpen bekk skal være mulig å opprettholde. Se også under NVE sitt innspill. Åpent vann igjennom 
planområdet gir også muligheter for «bad» og leik for barn under oppsyn på varme sommerdager og 
kan være et fint innslag på det estetiske plan.  
 
Utbygger ønsket å ha avkjøring til alle enhetene fra fylkesveien ved Haglebu Fjellstue, og 
administrasjonen mener det er naturlig at alle enhetene har avkjøring på samme sted. Avkjøringen ved 



  Sak  27/21

  SIDE: 85 

SIGDAL KOMMUNE

Fjellstua skal «strammes opp» og samles og det vil bli et mer oversiktlig kryss enn i dag. Som 
kommentert tidligere blir det ikke stor trafikk forbi H3. Det er 10 enheter som er tenkt på østsiden av 
skiløypa og alle disse er nok sjelden tilstede samtidig og vil antagelig ikke kjøre mye bil når de er på 
fjellet. Støvplager kan allikevel forekomme, men det finnes muligheter for salting ol. Noe stort 
støyproblem og forurensning kan vi ikke se at det blir av kjøring til disse enhetene. Belysning vil bli del 
av utomhusplanen. Strømnett er kommentert av utbygger. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk 
bindende, men reguleringsplanen må følges. Se ellers kommentarer fra utbygger.  
 
Ragnhild og Jarle Tranøy 
De mener at det er inngripende og unødvendig å bygge viadukt der skiløype og vei krysser hverandre. 
Den vil måtte bli ruvende i terrenget for at biler med takboks skal kunne passere, og jordmasser ved 
eksisterende bygg må sikres. De mener at felt BFR heller bør få adkomstvei fra Åslandseterveien i øst. 
Her er det allerede en vei til hytte som skal rives. Da kan skiløypa ligge som den gjør i dag, det blir mer 
trafikksikkert og det kan heller sikres areal til parkering eller lekeplass der viadukten var tenkt.  
Ut i fra tegningene vil skiløypa, adkomstvei og jordfylling legges på tomteareal til eksisterende bygg og 
tett inntil eksisterende bygg H1 – H3. De skriver videre at det er mangelfull oppmåling og avsetting av 
tilstrekkelig areal til parkering til eksisterende bygg. På vinteren tar snøen opp plass så 
parkeringsarealet blir mindre. Det er manglende belysning på området, og det er gamle hytter og biler 
samt annet rot som ikke er fjernet.  Det gir området er rufsete utseende og kunne vært brukt til 
parkering.  
De skriver at siden området er avsatt som sentrumsformål bør det på plass en gangvei og overgang til 
andre siden av Fv. 287 i retning Haglebuvannet før videre utbygging. 
De mener at det hadde vært bedre med en plassering av lekeplass foran H1 – H3 da det ville gitt god 
tilgjengelighet og lettere med tilsyn. Det ville også gitt mer luft i området og blitt en samlingspunkt for 
området.  
De skriver også at det legges opp til en utnyttelse på opp mot 70 % noe som er langt høyere enn andre 
hytteområder i Sigdal. BRA er ukjent og gir en uklarhet i forhold til endelig utnyttelsesgrad i området. I 
tillegg vil nye bygg redusere solforhold og utsikt for eksisterende bygg.  
De mener at disse punktene samlet gir et så stort avvik fra gjeldende plan at det burde vært utført en 
mer omfattende konsekvensutredning. Ad Arkitekter har argumentert med at konsekvensutredning 
ikke er nødvendig før videre utbygging. De viser til at denne planen på flere punkter ikke er i samsvar 
med gjeldende plan og at de konsekvenser som følger av sentrumsutbygging ikke er tilstrekkelig belyst.  
 
Forslagstillers kommentar 
De viser til saksframlegg ved utleggelse til offentlig ettersyn når det gjelder avstand til skiløype. Der 
kommer det fram at administrasjonen mener det er viktig med luft rundt skiløypa og at ikke bygga 
kommer for nære. De viser også til varsel om oppstart av reguleringsplanen som naboene mottok hvor 
skiløypa lå inne på eiendommen til H1-H3. I prosessen med kommunen ble skiløypa flyttet vekk fra H1 
til H3 og det er lagt på en byggegrense på minst 4 meter. Det er i virkeligheten en avstand på 5 meter 
eller mer fra veggliv til skiløypa. Ubebygd korridor for skiløype har en bredde på 14 meter. De foreslår 
å legge tomtegrense mot øst 4 meter fra eksisterende bygg, langs vestlig avgrensning av regulert 
skiløype. De vurderer at aktiviteten i skiløypa stort sett vil foregå på dag- og ettermiddagstid og at de 
ikke vil ha innsyn på terrasser og uteplasser for H1, H2 og H3 da terrassene og uteplassene for disse 
ligger skjermet av bygningsmassen. 
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Illustrasjon fra varslingsbrev ved varsel om oppstart av planen;  

 
 
Slik illustrasjonsplanen var ved offentlig ettersyn med mer luft rundt skiløypa; 

 
 
De skriver at planområdet vil bli ryddet for hytter ihht reguleringsplanens illustrasjonsplan avhengig av 
planens godkjenning og påfølgende byggesaker. Det som er til sjenanse for hyttene vil bli fjernet før 
vinteren.  
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De skriver at det er overgangsmulighet fra Haglebutunet/Fjellstua over Fv. 287 via campingplassen i 
vest for å komme til stien rundt Haglebuvannet. Det er da ikke nødvendig å gå langs Fv. 287.  
Det ligger en egen BYA-vurdering med reguleringsplanmaterialet. Den nye bebyggelsen vil i begrenset 
grad redusere utsikten for hyttene H1 til H4. Sol på terrasse og uteplass fra sør/sør-vest vil bli svært 
lite påvirket. De har vurdert behovet for konsekvensutredning (KU) i dokument datert 30.10.18 som 
ligger ved reguleringssaken. Det ble her vurdert at det ikke utløste KU-plikt etter forskriften. De viser 
også til kommuneplanens bestemmelser med retningslinjer om sentrumsformål; 
 
”1.4 Sentrumsformål (PBL § 11-9 nr. 5)  
Arealer avsatt til sentrumsformål omfatter i hovedsak i området på Haglebu nord for Haglebuvannet.  
Ved etablering av ny bebyggelse gjennom fortetting eller transformasjon skal lokalisering og utforming 
avklares gjennom reguleringsplaner. Det skal etableres møteplasser som innbyr til felles leik og 
opphold. Innhold og størrelse skal tilpasses områdenes funksjon og plassering.  
Det henvises til egne kommunedelplaner for områdene der dette finnes. 
 
Retningslinjer: Utviklingsområde for boliger, fritidsboliger for salg og utleie, camping, butikk og 
annen privat tjenesteyting.  
Arealbruken innenfor dette området skal bygge opp under tettstedets funksjoner. All ny bebyggelse 
skal tilpasses og dimensjoneres med utgangspunkt i type utviklingsområde og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud bør lokaliseres til 
dette området.” 
 
De viser for øvrig til svar på merknad til Sameiet på Haglebutunet.  
 
Administrasjonens kommentar 
Se svar under kommentar blant annet fra Marion Kristoffersen og Jan Furuseth for en del av 
merknaden. Se også utbyggers tilbakemelding på blant annet gangvei og overgang på fylkesveien. Når 
det gjelder endelig utnyttelsesgrad så er det angitt maksimalt bebygd areal (BYA) og høyder på bygg i 
bestemmelsene. Ut i fra dette bestemmes hvor mye som maksimalt kan bygges i hvert område. BYA 
avgrenser «fotavtrykket» av byggene og mønehøydeangivelsen bestemmer hvor mange etasjer det 
kan være. For detaljplaner for fritidsbebyggelse i Sigdal så er dette en vanlig måte å oppgi 
utnyttelsesgraden. Det er satt en maksimal grense for hvor mye som kan bygges, men det er ingen 
«plikt» til å bygge så mye. Når det gjelder utnyttelsesgraden så er det meste av dette området avsatt 
til sentrumsformål i kommuneplanen, og det er ønske om høy utnyttelse da området ligger meget 
sentralt til på Haglebu med gåavstand til flere spisesteder, alpinanlegg og turløyper og ligger rett ved 
skiløypa. Det er sånn sett ikke i samme kategori som «vanlige» fritidsboligområder.  
Som skrevet tidligere i saken vil krysset mot fylkesveien «strammes opp» og bli mer oversiktlig. Det er 
et ønske fra administrasjonen at det er størst mulig korridor der skiløypa går som ikke er bebygget. Vi 
mener derfor at det er bedre å legge veien til BFR-området mot skiløypa enn å legge bebyggelsen der 
og veien lenger mot øst. Denne skiløypa blir mye brukt, og det er ikke ønskelig å få ny veikryssing for 
skiløype innenfor området. Da er løsningen et planfritt kryss.  
Oppmålingsforretningen er ikke helt avsluttet for disse eiendommene. Ut i fra det som er lagt inn av 
grenser i matrikkelen nå, vil deler av regulert skiløype bak H1 – H3 ligge inne på disse eiendommene. 
Veiene ligger ikke inne på disse eiendommene slik reguleringsplanen foreslås. Se utsnitt fra kart under 
hvor eiendomsgrenser som er lagt inn ligger med svarte stipla streker og skiløype er grønn.  
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Område BS2 (H1 til H3 i illustrasjonsplanen) 
 
En mener at det i dette tilfelle ikke er krav til konsekvensutredning. Dette er ut i fra hva lovverket 
tilsier at skal konsekvensutrerdes. Utbyggingen er i samsvar med kommuneplanen.  Med flere bygg 
innenfor området vil solforholdene kunne endres. Det er som utbygger skriver slik at de eksisterende 
byggene har terrasser og uteplass mot vest. Regelverket må følges når det gjelder avstanden på bygg, 
og det vil også være avgjørende for solforhold.  
 
Viken fylkesråd/Viken Fylkeskommune 
De viser til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 som en viktig føring. Der er det 
blant annet lagt til grunn ivaretagelse av myrområder blant annet fordi de er viktig i en 
klimasammenheng, kan ha flomdempende og vannrensende effekt og er viktig for biologisk mangfold. 
De ser det som uheldig at planen legger opp til nedbygging av myr og utskifting av masser og ber om at 
dette revurderes.  
Når det gjelder hensyn til vannmiljø ber de om at det gjøres en vurdering etter § 12 i Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen. De viser i den sammenheng til Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Vest-Viken 2016-2021. Den regionale vannforvaltningsplanen har fastsatt mål for 
vannmiljøet i alle vannforekomstene i vannregionen. Ifølge vannforskriften skal ny aktivitet eller nye 
inngrep vurderes i forhold til muligheten for å oppnå miljømålene, jfr. §§ 4 og 6 om miljømål og §12 
om ny aktivitet eller nye inngrep.  
De gjør ellers oppmerksom på at tiltak som berører bekk er søknadspliktig etter Forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag. Dette gjelder uavhengig av vedtak etter plan- og bygningsloven. En søknad bør 
inneholde en beskrivelse av tiltaket og vannmiljøet. Søknaden kan sendes til Viken fylkeskommune. 
De viser ellers til veilederen T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse som vektlegger tilpasning av 
bebyggelse og annen infrastruktur for å redusere landskapsvirkning og terrenginngrep. De 
har forståelse for at det legges opp til en noe tyngre utnyttelse i et sentralt område på Haglebu, og ser 
det som positivt at det er lagt opp til en nedtrapping av høyden på bebyggelsen oppover i terrenget. 
De bemerker imidlertid at deler av planområdet er bratt, og peker på BFR-feltet. Her legges det opp til 
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en mønehøyde på opp mot 8,3 meter. Fra planbeskrivelsen ser de at det er tenkt en 
vertikalforskyvning av bebyggelsen som skal bidra til å redusere terrenginngrep, men de stiller 
spørsmål ved om ikke dette bør inkluderes i planbestemmelsene.  Ellers anbefaler de at det gis 
bestemmelser om farge- og materialvalg som sikrer et avdempet uttrykk.  
 
Samferdselsfaglige merknader:  
De må ha tekniske planer for vegtiltakene. Dette gjelder vegteknisk plan for veitiltakene som berører 
fylkesveien med henvisning til Håndbok R700 tekniske tegninger. Teknisk plan skal være godkjent av 
Viken fylkeskommune før reguleringsplanen blir vedtatt. Det må stå i reguleringsbestemmelsene at 
byggeplan for vegtiltakene skal godkjennes av Viken fylkeskommune, og det må fremgå av 
reguleringsbestemmelsene at tiltakene skal være gjennomført før det bli gitt igangsettingstillatelse i 
planområdet.  
 
Kulturminnefaglige merknader - automatisk fredete kulturminner:  
Det ble funnet en rekke automatisk fredete kulturminner i området omkring Haglebutunet i 2005, men 
ingen i denne delen av den større reguleringsplanen. De har derfor ingen merknader til planforslaget.  
De har ingen merknader til offentlig ettersyn av planforslaget når det gjelder nyere tids kulturminner. 
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at de vil ta opp punktet med vannforvaltning og regional plan med kommunen og Hagas. 
Punktet om søknadsplikt for fysiske tiltak i vassdrag vil de ta opp med kommunen. De vil også 
diskutere om bestemmelsene bør endres slik at området BFR skal bygges med vertikalforskyvet 
bebyggelse slik planbeskrivelsen legger opp til.  
Stener Sørensen AS v /Einar Engh har sendt teknisk plan for veg til godkjenning slik Viken 
Fylkeskommune krever før planen vedtas. Det var møte med deltagere fra Viken Fylkeskommune og 
Stener Sørensen AS V/Einar Engh 02.02.21. Det ble enighet om at busslommene kan utføres etter 
utbedringsstandard, at overvannshåndtering detaljeres i byggeplanen, planhefte datert 23.10.20 er 
tilstrekkelig for detaljplan/reguleringsplan og det må legges inn en sone for midlertidig anleggsbelte 
rundt Fv 287. I tillegg skal det legges inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at byggeplan må være 
godkjent av Viken Fylkeskommune før det gis igangsettingstillatelse, tiltak på fv 287 må være ferdig 
opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest og det må opprettes en 
gjennomføringsavtale. Referat fra møtet ligger som vedlegg til saken.   
 
Administrasjonens kommentar 
Det er lite igjen av myra som de viser til og den er ganske grunn. Så godt som hele området er allerede 
utbygd. Vi mener at det er viktig å utnytte et utbyggingsområde som er så sentralt plassert på Haglebu, 
og at en derfor kan forsvares å ofre et såpass lite område framfor å bygge ut større områder andre 
steder. 
Vi tror ikke utbygging her vil påvirke miljømål i vesentlig grad. Påvirkning vil i dette tilfelle vesentlig 
komme fra avrenning i tilfelle. Det er så godt som flatt der bekken går gjennom planområdet. 
Områdene nærmest bekken er utbygd med nye leilighetsbygg for kun et par år siden. Det er nok derfor 
liten del av utbyggingen som vil foregå i nærheten av bekken. Søknadspliktig ved inngrep i bekk må 
følges. Søknaden sendes Viken Fylkeskommune.  
Det er gjort endringer i illustrasjonsplanen etter at planen har vært på høring. Disse fører til at det 
antagelig ikke er så aktuelt å bygge med vertikalforskyvning av bebyggelse lenger. Det er lagt inn tekst 
om materialvalg og farge i bestemmelsene punkt 3.1.2 a) slik de ønsker. Selv om det er skrånende 
terreng i BFR-feltet og spesielt i den nordlige delen, ligger dette området lavt i terrenget og ikke opp 
mot «høyfjellet». Noen silhuettvirkning er det derfor ikke fare for.  
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Bestemmelsene og plankart er endret i samsvar med de avtaler som ble gjort i møtet og som ligger i 
referat.  
 
Sameiene på Haglebutunet 
De skriver at de er positive til at en seriøs aktør regulerer og bygger ut et område som har behov for 
fornying, og de har fått et godt grunnlag som naboer slik at de får et fullstendig inntrykk av hvordan 
området vil bli ferdig utbygd.   
De er i alt 15 eiere av leiligheter, og alle vil bli negativt berørt av planforslaget. De er klar over at dette 
skal finansiere oppussing av Fjellstua, men de håper at kommunen ser at antall enheter i en så ruvende 
formasjon vil gi utfordringer som ikke er hensyntatt i planforslaget. De er kritiske til at kommunen har 
definert det meste av området som sentrumsformål og har gitt det en u-grad på 70%. De mener at 
hele området må defineres som ferie og fritidsbebyggelse siden det er det det er. Dette må være 
førende for tettheten i utbyggingen samt at solforhold og utsikt skal være hensyntatt i planleggingen 
av nye bygg, og at de ikke skal være til vesentlig sjenanse for eksisterende bygg. Haglebutunet skal 
være et sted for ute- og friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Et sted en kan dra uten bekymring og 
irritasjon. De mener at sentrumsformål ikke hører hjemme på fjellet og at det er brukt bevisst for å øke 
antall enheter. Det vil gå på bekostning av parkeringsplasser og uteareal.  
De mener at en slik massiv utbygging vil forringe verdiene for de som har kjøpt. De har blitt informert 
av byggherre om at det vil komme mer, men at dette ville komme bak eksisterende bygg. De ble 
forespeilet et friområde i sentrum av området og at alle skulle få tilgjengelig gjesteparkering i tillegg til 
den ene ved huset. De skulle ønske at AD Arkitekter kunne bruke mer tid på å se konsekvensene for 
beboerne på området, og ikke bare presse inn flest mulig bygg inn på området. Dette er ikke et 
sentrum slik de definerer sentrum, og det ligger ikke i et bymiljø.  
De er kritiske til at samme person er del av reguleringsplanen og utbygging av leilighetene, og mener 
at hensynet til profitt kommer først pga denne dobbeltrollen. Dette ble de ikke klar over før i sommer, 
og de mener at det ikke er i tråd med gitte rammer. De burde i første byggetrinn ha laget sol- og 
utsikts analyser. De mener at det skulle vært gjort små endringer for at 8 av de 16 leilighetene hadde 
fått bedre solforhold. For å få bedre solforhold burde de vært speilvendte. Det hadde man oppnådd 
om motsatt side av byggene hadde hatt fremskutt terrasse. Men de skriver også at det er for sent å 
gjøre noe med det som allerede er bygget, men mener at dette bør være et tema til vurdering neste 
byggetrinn/regulering.  
De skryter av driften av Fjellstua og driverne der. Mange arrangement foregår i området bak Fjellstua, 
og de er redd dette blir borte dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt og bygget ut etter.  Disse 
arrangementene var viktig for valget deres om å kjøpte leilighet her, og de er redd trivselen blir borte 
og at de vil vurdere og selge leiligheten dersom dette blir gjennomført fordi tettheten blir for stor. De 
er enige med kommunen i at planen vil kunne gi flere varige arbeidsplasser lokalt og for skianlegget, 
men håper at kommunen vurderer noen punkter på nytt. Det er;  

- Parkeringsplassene må ligge i nærheten av der de bor. Planlagt parkeringsplasser må derfor 
revurderes for å unngå flytting av biler, unngå trafikkbelastning og øke sikkerheten for 
gående/barn. 

- Med så stor tetthet blir det vanskelig å finne plass til snø ved brøyting 
- De er motstandere av at de skal henvises til gjesteparkering som skal deles med Fjellstuas 

gjester. De ber om at arealberegning på parkeringsplasser er 18 kvm pr. stk og at hver leilighet 
får to plasser hver. 

- Bekken som renner gjennom området er delvis åpen og delvis i rør. De er kritiske til at bekken 
er usikret med tanke på barn og voksne med promille. En kan tråkke igjennom når snøen er 
råtten. Bekken er kun avgrenset med kampesteiner som på vinteren er skjult av snø, og dette 
har ført til dyre reparasjoner på biler. Dette burde vært i orden før planen blir vedtatt.  
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- Det er snart 2 år siden de første flyttet inn. De har brukstillatelse, men det er frustrerende at 
de ikke får levert i henhold til avtale. Det står i rammen at utbygger har fram til 2023 for å avgi 
ferdigattest. De spør om utbygger kan utsette det som er i plan 1 i påvente av en plan de ikke 
vet utfallet av. De ber kommunen pålegge byggherre å ferdigstille trinn 1 eller i hvert fall 
instruere dem i hvordan vei, elv og gjesteparkering skal være. Om dette var ferdigstilt hadde 
det vært enklere å se hvilke arealer som blir brukt til hva og problemet med den rennende 
elven og gjesteparkering hadde blitt lettere å løse. De ser at det i planforslaget er tegnet inn 
vei som ikke stemmer med virkeligheten.  

- De mener at det er for mange enheter i det nye forslaget. Antall mennesker og biler blir en 
utfordring selv om en fjerner noen enheter. De bruker hytta hele året og mange går rundt 
Haglebuvannet. Kommunen bør sørge for at det en gangsti eller fortau fra Fjellstua og til 
sammenkoblingen med gangstien rundt Haglebuvannet. På vinteren er det høye brøytekanter 
og trafikken suser forbi. Dette er viktig for sikkerheten og bør være i kommunens interesse. 
Farten burde også være senket. Om gangstien legges langs vegen eller gjennom terrenget er av 
mindre betydning.  

- De mener at det ikke er hensiktsmessig at lekeplassen er plassert i utkanten av planområdet. 
Det er vanskelig å følge med på dette området fra leilighetene. Det er bedre om lekeplassen 
ligger foran de allerede bygde leilighetene H1 til H4. Det vil si fjerne to bygg sentralt i området 
og avsette dette til lekeplass og en grønn lunge med bålpanne og benker. Her kan Fjellstua 
også ha utearrangementer. Barna kan leke fritt og de voksne kan følge med fra terrassen og 
vinduer. Om lekeplassen ligger der utbygger foreslår må barna krysse den mest trafikkerte 
veien på området for å komme til leikeplassen.  

- De ber om at det legges inn en belysningsplan for området av sikkerhetsmessige årsaker. Det 
er lagt opp til en kombinasjon av biler, bygg og folk som ferdes fra boligene til Fjellstua frem og 
tilbake på kveldstid og de ankommer ofte sent på fredagskveld. Veien gjennom området 
brukes også av hyttefolk i Åslandseterområdet.  

- De mener at den bakre rekka opp mot Åslandseterveien (BFR) bør ha adkomst fra 
Åslandseterveien slik det opprinnelig var plan om. Endringen griper uforholdsmessig inn i 
terrenget pga kulverten som må bygges i full høyde. Terrenget bak hyttene deres blir vesentlig 
forandret. Det virker som om skiløypa ligger nærmere husene deres enn den er i dag. Om 
skiløypa både blir høyere og nærmere får de problemer med snøen som hoper seg opp. H3 får 
også en kraftig økning av trafikk forbi rett utenfor terrassen. De mener at det er en avkjøring 
fra Åslandseterveien som kun trenger oppgradering.  

- De synes det er rart at selger definerer dem som små fritidsboliger og definerer seg vekk fra 
TEK10. Takstmannen deres definerer det som næringsbygg med 4 boligseksjoner og TEK10 
gjelder uten unntak. De lurer derfor på hva slags bygg som skal bygges og hva var det 
kommunen godkjente i første byggetrinn. Informasjonen så langt har gitt dem bekymring og 
de håper på en grundig gjennomgang av Sigdal kommune. De har forstått at det dreier seg om 
46 leiligheter totalt med parkeringsplass på egen tomt. Tomtene er ikke målt opp, og de har 
ikke fått målebrev. Det skal være 4 x 18 kvm pr. tomt. De forventer at dette ordnes opp i uten 
mye utsettelser. Dette er rekvirert og vil være nødvendig for tildeling av arealer til de neste 
byggene. Kartverket har sendt dem videre til Sigdal kommune. De bemerker videre at det er 
satt av 107 parkeringsplasser hvorav 15 er til Fjellstua. Byggene skal til sammen ha et BRA på 
ca. 4820 kvm inklusiv 8 små enheter på Fjellstua.  

- Sameiene på Haglebutunet står samlet bak disse innspillene, og de håper å bli hørt. 
Fritidsaktivitet, avkobling og turer er deres motivasjon for å være her.  
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Forslagstillers kommentar 
De skriver at de forholder seg til kommuneplanen som gjelder her, vedtatt 22.03.18. De har foreslått 
områdene BS1 – BS4 (Sentrumsformål) med BYA 70 % og området BFR (fritidsbebyggelse) med 50 % 
BYA. Tiltakshaver ønsker å videreutvikle området i tråd med kommuneplanen hvor det legges opp til 
bærekraftig reiselivs-hytteutvikling med fortetting og arealøkonomisering. Kommuneplanen avsetter 
det største av dette området til sentrumsformål samt noe til fritidsbebyggelse. De planlagte formålene 
er hytter/fritidsleiligheter, næringsvirksomhet og å ta vare på og utvikle løypetraseer, stisystemer og 
leikeareal. De mener at det ligger vurderinger fra Sigdal kommune i kommuneplanen om at 
hytteområdene bør konsentreres i forhold til å ta vare på og ikke bygge ned grøntområder og 
naturområder, sikre infrastruktur i forhold til å husholdere kommunens økonomi og sørge for 
trafikksikkerhet og kollektivdekning nå og i framtida. De viser til deler av saksframlegg ved utleggelse 
til offentlig ettersyn og støtter kommunens vurderinger i forhold til arealeffektiv utbygging og høyere 
utnyttelse. De mener også at reguleringsplanen vil ivareta det tredelte formålet med planen på en god 
måte, og dette støtter kommuneplanen. For øvrig har alle naboene på Haglebutunet blitt forevist 
utviklingsplanene for området.  
De skriver at reguleringsplanen utføres av AD Arkitekter AS som er uavhengig arkitekt og planfaglig 
konsulent for oppdragsgiver / tiltakshaver Hegmo AS. For de fire hyttene som er bygget er AD Prosjekt 
Bygg AS underleverandør av deler av leveransen til utbygger og hoved entreprenør Hegmo AS. 
Leveransen ble gjort i konkurranse med andre leverandører etter at konseptet/planene for de fire 
første hyttebyggene ble gjort, og AD Prosjekt Bygg AS har ikke gjort noen avtaler om videre leveranser 
utover de 4 første hyttene med Hegmo AS. Det er derfor uriktig som de skriver at AD Prosjekt Byggs 
leveranse av de 4 første hyttene har noen sammenheng med høy tetthet, og at dette har noen 
innvirkning på reguleringsplanforslaget.  
De skriver videre at det er mange hensyn å ta når en bygger på dette området. Sol er viktig og derfor 
ligger alle terrassene/stuene mot sør/sør-vest for å få ettermiddags- og kveldssol. Det er også viktig 
med utsikt, og derfor er også dette hensyntatt slik at de kan se Haglebunatten, Seteråsen og 
Berghammaren. I tillegg har de prøvd å skjerme de enkelte hyttene og begrense innsyn fra skiløypa.  
For området BFR er det lagt opp til 2 parkeringsplasser pr leilighet på egen eiendom. For områdene 
BS1 til BS4 er det lagt opp til at hver boenhet skal ha to parkeringsplasser, en på egen tomt og en på 
fellesparkeringer i området BS1 – BS4. Det legges opp til flere fellesparkeringer i området BS1 – BS4 i 
en avstand på mellom 10 og 80 meter fra hyttene i sambruk med Fjellstua. Det er avsatt 20 plasser til 
driften på Fjellstua og 8 plasser til de nye leilighetene som er tenkt i 2. etasje på Fjellstua. Det er satt 
av 6 HC-plasser i planen som er lagt på felles parkeringsareal ihht reguleringsbestemmelsene. Det skal 
også avsettes lademuligheter for ladbar motorvogn på Felles parkering.  De viser også til 
bestemmelsene pkt 3.4.1 g og 7.2.2 som omhandler sikkerhet, adkomst, lekeplass, turdrag, overvann 
og felles parkering. De viser til saksframlegget ved offentlig ettersyn der administrasjonen skriver at 
det har vært viktig å få på plass mange nok parkeringsplasser, og at forslaget her legger opp til 2 
parkeringsplasser pr. leilighet.  
 
Når det gjelder snø skriver de at snø deponi har vært et drøftingsspørsmål med kommunen, og at snø 
er en utfordring på Haglebu. De skriver at ved snøfall skal snøen ryddes og fjernes.  
Når det gjelder parkeringsplassers størrelse skriver de at de har brukt Bygg forsk 312.130 som er en 
veileder som blir brukt over hele landet. Der står det at i parkeringsplasser og garasjeanlegg er 
standard størrelse 2,5 x 5,0 meter og HC-plasser 4,5 x 5,0 meter, manøverareal mellom p-rekker 6,3 
meter. De skriver videre at 18 m2 som er nevnt i nabomerknad er hentet fra «Grad av utnytting, 
Beregnings og måleregler» i forbindelse med BYA-vurderinger. Parkeringsareal går inn i 
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting og 18 m2 bør reserveres når parkeringen dekkes av 
overflateparkering. Andel av disse 18 m2 er manøverareal, vist i illustrasjon under. 
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Ved utregning av BYA for området er det regnet 126 p-plasser a 18 kvm. Parkeringsplassen må 
opparbeides ihht til illustrasjonsplanen/utomhusplanen som skal innsendes ved søknad om tillatelse til 
tiltak. 
De viser til svar under merknad fra NVE når det gjelder bekken. De har også laget en illustrasjonsplan, 
og det er lagt inn krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal utarbeides en utomhusplan for hele 
området ved søknad om tiltak. Det vises i utomhusplanen hvordan bekk gjennom området legges 
delvis åpen som vannelement og miljøfaktor. De skriver også at NVE og Viken Fylkeskommune har 
fokus på bekken og ivaretagelse av bekkeløpet i forhold til mål for vannmiljø og hvordan bekken 
utformes som flomvei i forhold til rapport fra Skred AS. Tiltakshaver vil forholde seg til Skred AS sin 
rapport. De skriver også at de vil ta opp sikkerhetsaspektet med Sigdal kommune og evt montere 
gitterrister.  
De skriver at de har fram til 2023 med å avgi ferdigattest for å få godkjent reguleringsplan og en 
helhetlig utomhusplan for hele området. De viser til §3.4.1 g) hvor det er krav om at de skal redegjøre 
for sikkerheten for alle faser i byggetrinnene.  
 
De skriver at planlegger og trafikkplanlegger har ønsket nedsatt hastighet og opphøyet overgangssone 
slik naboene etterspør på fv 287, men dette ble ikke akseptert av Statens vegvesen. Det er planlagt 
busstopp i begge retninger etter krav fra Statens vegvesen/Viken fylkeskommune. Det er 
overgangsmulighet over Fv. 287 via campingplassen i vest for å komme til stisystemet rundt 
Haglebuvannet.  
 
De skriver at kommunedelplanen har bestemmelser om at det i sentrumsformål skal etableres 
møteplasser som innbyr til felles leik og opphold. De viser til at det i retningslinjene for boligområder 
står at leikeområdene skal skjermes for trafikk, forurensning og støy, samt ha tilfredsstillende lys- og 
solforhold. De vurderer at området BLK på ca. 300 kvm har gode solforhold og ligger svært gunstig til 
for leik og uteopphold inntil skiløype, skjermet fra trafikk, parkering og støy. Området vil opparbeides 
med benker og leikeapparater og kan brukes som fellesplass for Haglebutunets hytteeiere uten å 
måtte ta hensyn til aktiviteter på Fjellstua. De er ikke enige i at det er bedre å plassere leikeplassen slik 
de ønsker.  
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Når det gjelder belysning viser de til krav i bestemmelsene om at det skal være en del av 
utomhusplanen som skal være på plass før det gis rammetillatelse, § 3.4.1 a). 
I forbindelse med avkjøring til området skriver de at adkomstløsningen ble endret etter tilbakemelding 
fra Statens vegvesen. De viser også til at administrasjonen i kommunen har oppsummert at det er 
naturlig at alle hyttene har adkomst fra fylkesveien dvs at å heve skiløypa i en brukonstruksjon kan 
være en god løsning, at de skal se på hvordan hyttene får adkomst inn på skiløypa, at de bør se på en 
lettere materialbruk med tre/tømmer i brukonstruksjonen og at de skulle ta kontakt med Eggedal 
Turlag for å bli enige om en utforming. De skriver også at de ønsker å bygge opp en steinmur fra tomta 
til kulverten for at det skal gli best mulig inn i terrenget og bruke lokale utgravingsmasser. 
Kulvertløsningen er godkjent av Eggedal Turlag. De skriver også at hus 3 ikke vil få kraftig økning av 
trafikk rett utenfor terrassen. Det er 7 meter eller mer fra ytterkant terrasse til nærmeste veikant.  
 
Snitt med kulvert fra den kanten hvor det vil virke størst; 

 
 
De skriver at TEK 10 gjelder uten unntak når det gjelder konstruksjonssikkerhet, brann/rømming, 
ventilasjon, støy m.m. De viser til brev kommunen har sendt dem i forbindelse med byggingen hvor 
det kommer fram at kommunen mener tiltaket må belegges med ansvar i tiltaksklasse 2 for 
overordnet prosjektering av konstruksjonssikkerhet samt komplett brannkonsept. Tiltaket skal også 
belegges med uavhengig kontrollerende foretak.  
 
Administrasjonens kommentar 
Når det gjelder antall enheter og utnyttelses grad, se også kommentar under innspill fra Tranøy. 
Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende. Det er derfor ikke sikkert at det blir akkurat slik 
bebyggelsen kommer til å være eller byggene plasseres. Det er satt rammer i reguleringskartet og 
bestemmelsene som må følges, og der er utnyttelsesgraden angitt. Som tidligere nevnt er det 
sentrumsformål her i gjeldende kommuneplan. En må forvente at utnyttelsesgraden da er forholdsvis 
høy. Kommuneplanen er overordna detaljplaner og reguleringsplaner som denne bør gjenspeile det 
kommuneplanen viser. Innenfor sentrumsformål kan det godt være fritidsbebyggelse og da helst i form 
av leiligheter framfor tradisjonelle fritidsboliger. Det er riktig at sentrumsformål er brukt i 
kommuneplanen for å vise at området bør ha funksjoner som passer i et sentrum og også ha høyere 
utnyttelsesgrad enn i områder som ligger lenger unna.  
Det er avsatt parkeringsareal i planen og beregnet to parkeringsplasser pr. enhet i tillegg til parkering 
for Fjellstua med utleierom. Dette har vært et viktig tema for administrasjonen før planen ble lagt ut 
på høring. Det blir mindre uteareal her enn i et tradisjonelt hyttefelt. Det er derfor tatt inn lekeplass og 
stilt krav til opparbeidelse. Alle leilighetene som er bygget har privat uteplass i from av terrasse eller 
veranda. Det er kort avstand til turmuligheter både i sommerhalvåret og vinterhalvåret. 
Parkeringsplasser teller med i BYA. Når det gjelder fartsgrense og kryssing av vei, stemmer det som 
forslagstiller skriver at Vegvesenet ikke ønsker å senke fartsgrensen og heller ikke ha 
fotgjengerovergang. Det er derimot lagt opp til at krysset inn til området/Fjellstua skal «strammes 
opp» og samles slik at trafikken blir bedre organisert. Dette vil forhåpentligvis hjelpe på at det blir 
sikrere for de myke trafikantene også. Dersom veien i plankartet ikke stemmer med vei i terrenget, 
betyr det at det er mulighet for å flytte veien etter at planen er vedtatt.  
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Vi ser ikke at denne planen skal være til hinder for at det skal være arrangementer på Fjellstua. Heller 
stikk imot siden utbygging her vil gjøre at flere har kort avstand og sannsynligvis vil noen av disse delta.  
Det er ikke noe i regelverket som hindrer at samme firma kan være del av reguleringsarbeidet og 
senere være del av utbyggingen. Det viktige er at regelverk følges blant annet med tanke på hva som 
skal utredes, og at alle får muligheten til å uttale seg slik at det blir en bra plan.  
En del av det som tas opp er privatrettslig og derfor noe som de må ta opp med utbygger og som ikke 
er del av denne planen, og det som gjelder byggesakene i området følges opp at kommunen i samsvar 
med plan- og bygningsloven. Se ellers svar under merknad tidligere i saken.  
 
Eier av leilighetene i hus 1,2,3 og 4 
De har identisk merknad som Ragnhild og Jarle Tranøy.  
 
Administrasjonens kommentar 
Se kommentarer under innspill fra Ragnhild og Jarle Tranøy. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
De viser til sitt innspill til varsel om oppstart og skriver at det er positivt at flere av deres merknader er 
tatt med og fulgt opp i planforslaget. De savner en bedre vurdering av hensynet til de siste 
myrområdene som finnes innenfor planområdet. Myra er i hovedsak allerede bygd ned av 
eksisterende bebyggelse og den siste delen er foreslått omdisponert til lekeareal. De går ikke imot 
denne endringen, men viser til at det burde vært gjort en bedre vurdering før dette gjennomføres. Ut 
over dette har de ingen merknad til planforslaget.  
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at de vil ta opp dette med Sigdal kommune.  
 
Administrasjonens kommentar 
Det lille området som er igjen som myrareal i planen vil trolig ha liten effekt på å holde igjen vann da 
det meste av myrområdet allerede er nedbygget. Det er satt krav i bestemmelsene om at det skal 
etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og 
andre arealer. Se også kommentar under merknad fra Viken Fylkeskommune.  
 
Mattilsynet 
De skriver at alle nye enheter innenfor planområdet skal knyttes til fellesløsning på vann og avløp 
gjennom Haglebu vann- og avløpsselskap AS (Hagas). De peker på at Hagas må vurdere sin kapasitet og 
leveringssikkerhet slik at de har en reell mulighet til å utvide og sikre trygt drikkevann til flere enheter 
innenfor planområdet. 
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at de vil ta opp dette med Sigdal kommune og deretter Hagas.  
 
Administrasjonens kommentar 
Drikkevannskvaliteten og leveringssikkerheten på drikkevann fra Hagas er tilfredsstillende. Det jobbes 
med å utvide kapasiteten på brannvann i Haglebu-området. Det er lagt inn krav i planen om at det skal 
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foreligge en godkjent VA-plan før det gis rammetillatelse/byggetillatelse om tiltak innenfor 
planområdet.  
 
Skiløype gjennom planområdet 
Skiløype over eksisterende tomter  
Det fremgår av gjeldende plan punkt 8.5a andre avsnitt at «utbygging ikke skal være til hinder for ski-/ 
turløyper. Ved kryssing av ski-/ turløyper skal det eventuelt kunne bygges overgang/undergang.  
Kommunen har allerede gitt tillatelse til oppføring av 4 bygninger med 4 leiligheter i hvert bygg i 
henhold til gjeldende detaljplan for dette området. For disse leilighetene gjelder begrensninger i 
gjeldende reguleringsplan punkt 8.5a om at utbygging ikke skal være til hinder for ski-/ turløyper som 
går gjennom området. Bygningene er plassert slik at det er over 4 meters avstand til eksisterende 
skiløypetrase.  
Forslaget til reguleringsplanen sikrer at arealet ikke blir brukt eller disponert på en måte som er til 
hinder for skiløyper. Planforslaget er derfor en sikkerhet for løypenettet ettersom løypetraseen ikke 
kan bli benyttet til annet formål hvis en grunneier skulle ønske dette. Når det kommer til preparering 
av skiløyper, krever dette i utgangspunktet grunneiers tillatelse. Grunneiere har derfor rett til å nekte 
motorisert ferdsel over egen grunn. Generelt er det imidlertid grunneieres holdninger til skiløyper 
positive da de gjerne ser nytten i gode skiløyper. Løypene trekker skiglade mennesker, som igjen fører 
til høyere omsetning hos bedrifter i nærområdet. 
 
Kommunen eller løypekjøringsaktør må derfor også ha tillatelse fra grunneier til motorisert ferdsel 
over arealet avsatt til skiløyper innenfor planområdet (BST) selv om løypen er fastsatt i 
reguleringsplanen. For å sikre nødvendig rådighetsrett over arealet regulert til skiløyper (BST) 
anbefaler administrasjonen at dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Kommunen eller den 
som blir påpekt av kommunen til enhver tid får rådighetsrett over arealet regulert til skiløyper (BST) 
med sikte på tilrettelegging for allmennheten. For å få rettsvern mot tredjemann, må avtalen tinglyses.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlova  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper 
og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter 
anna lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i henhold til §§ 8-12 skal 
vurderes. Ut fra hva som er kjent av dokumentasjon i området foreligger det ikke registreringer slik at 
viktige arter eller naturtyper blir påvirka. Planfremmer har vurdert forholdet til naturmangfoldloven i 
planbeskrivelsen.  
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser med tanke på naturverdier og biologisk mangfold, men det er 
ikke registrert informasjon om viktige biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller 
sårbare/fremmede arter veken av rødlistearter eller fremmedlistearter. Det er ikke funnet 
registreringer i MIS- registeret for dette området, heller ikke opplysninger i naturbasen, 
artsdatabanken eller skog og landskap viser registreringer av trua eller nær trua arter innenfor 
planområdet eller i nærheten av dette. Det er områder som er avmerka som myr, men det meste av 
dette er allerede bygget ned. Se mer utfyllende kommentar under innspill tidligere i saken. 
 
Folkehelse- skiløype og stier  
Det er populært friluftsområde her hele året. Det går mange stier i området både til snaufjellet og 
rundt i området. Det går skiløyper i flere retninger, og kort avstand til et stort løypenett hvor en kan gå 
mange mil på ski også inn i nabokommunene. Det er alpinbakke i kort avstand fra området. 
Haglebuvannet ligger rett i nærheten med mulighet for bading og fisking, og det er en fin tilrettelagt 
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turløype rundt vannet. Det er derfor mange muligheter for å være ut og bevege seg. Dette er positiv 
med tanke på folkehelse. Mange er mer aktive når de er på hytta enn hjemme.  
Området som er tenkt utbygd benyttes nok i liten grad av barn og unge i dag. Det er satt av areal til 
leikeplass og stilt krav til opparbeidelse.   
 
Frivillige utbyggingsavtaler  
Det har vært møter mellom administrasjonen og styret i Eggedal utmarkslag for å komme fram til et 
rammeverk for frivillige utbyggingsavtaler. De har blitt enige om et utkast til avtale. Denne er ikke 
godkjent av medlemmene i Eggedal Utmarkslag. Utmarkslaget har satt ned en gruppe som skal jobbe 
videre med saken. Grunneier og utbygger har underskrevet den frivillig utbyggingsavtalen som 
administrasjonen og styret i utmarkslaget kom fram til. Denne ligger som vedlegg til saken. I denne 
avtalen er det lagt inn punkter som sikrer at den skal avløses av ny ferdig framforhandlet avtale når 
forhandlinger og forankring av avtale mellom Sigdal kommune og Eggedal Utmarkslag er ferdig. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
For å imøtekomme noen av merknadene er det gjort noen små justeringer etter offentlig ettersyn og 
høring. Disse endringen er kjent for grunneierne og anses å være så små at det ikke er noen grunn til 
nytt offentlig ettersyn eller høring. Det anses at ingen blir negativt berørt av endringene.  
Endringene består i at det på området BS4 kan bygges med maksimal mønehøyde målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng på 7,0 meter og ikke 8,3 meter som det var når saken var på 
høring/offentlig ettersyn. I tillegg er gangveien til leikeplassen flyttet litt mot øst. Det er lagt inn 
hensynssone langs bekken slik NVE ber om. I område BS4 er nå tanken å bygge to boenheter og ikke 4 
som opprinnelig tenkt. 
Planbeskrivelsen er oppdatert for å få med seg endringene og bestemmelsene er justert ut i fra dette.  
Plankart og bestemmelser er endret med tanke på utbedring av busslommer og avkjøring i samsvar 
med det som Viken Fylkeskommune og Stener Sørensen AS ble enige om.  
Rekkefølgekrav om sikring av skiløype og preparering/vedlikehold er endret til å måtte være på plass 
før fradeling og bygging.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Haglebutunet 
med planID 2018007, med tilhørende bestemmelser datert 07.02.21, plankart datert 05.02.21 og 
planbeskrivelse datert 05.02.21.  
 
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 3/21 den 18.02.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1415-9 
 Løpenr.: 1796/21 
 Arkivnr.:  026 F00 
 Saksbeh.: Jostein Harm 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/25 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/28 
 
 
Avtale om NAV vertskommunesamarbeid  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen knyttet til drift av NAV Midt-Buskerud 
og kommunen tiltrer avtalen slik den foreligger.  
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å endre avtalen dersom en kommune ikke tiltrer avtalen.  
 
 
 
 
Vedlegg:   

1. Samarbeidsavtale mellom NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum 
2. Rapport om samarbeid for NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum 

 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale om drift av NAV Midt- 
Buskerud  
 
Bakgrunn 
Sigdal, Krødsherad og Modum besluttet formelt iverksetting av interkommunalt samarbeid for NAV 
høst og vinter 2020/2021 på bakgrunn av tidligere utredningsarbeid som er gjengitt i rapport om 
«Mulig samarbeid for NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum». NAV Modum ble samtidig valgt som 
vertskommune for samarbeidet.  
Prosjektet ble etablert formelt i august 2020 for å utrede etablering av et vertskommunesamarbeid for 
NAV med ny organisatorisk enhet fra 01.06.2021 med utgangspunkt i de eksisterende NAV-enhetene 
Etter at NAV i Modum, Krødsherad og Sigdal kommune ble etablert i 2009, har det skjedd en stor 
utvikling i tjenesteinnhold i kontorene og hvordan de ansatte i NAV samhandler med brukere, 
samarbeidspartnere og internt i NAV. Det skjer spesielt mye med tanke på digitalisering av tjenestene 
og samhandlingen internt i NAV. Erfaringen viser at det er behov for større fagmiljø og spesialisering av 
kompetanse enn det man antok da kontorene ble etablert.  
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Med over 30 årsverk i nye NAV Midt Buskerud, vil dette gi et bra fagmiljø med mulighet for utvikling og 
bredde i tjenester til alle innbyggere i de tre kommuner. 
Utvikling av NAV-tjenester i kommunene generelt bærer særlig preg av:  

 Fra én dør inn -til mer digitalisering og selvhjelpsløsninger 
 Tydeligere arbeidsretting   
 Mer tid til forebygging, tettere oppfølging og veiledning av brukere som trenger det mest 
 Tettere på arbeidsgivere og mer kunnskap om arbeidsmarkedet 
 Støtte til inkludering i arbeidslivet 
 Mer ansvar og handlingsrom til NAV-kontorene  

 
Vurdering 
De kommunale oppgavene som legges til NAV Midt-Buskerud er like for alle deltakende kommuner. 
Utover minimumsløsningen er dette kun gjeldsrådgiving. 
Enheten har felles ledelse. De kommunalt ansatte i tjenesten blir etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse overført til Modum kommune fra oppstart. Dagens ansatte i den enkelte 
kommune kan benytte seg av alle tre lokasjoner som oppmøtested, etter hvor det er hensiktsmessig 
for oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere.  
Den økonomiske fordelingsnøkkelen for interkommunale samarbeid i regionen skal være 20/80.  
Dette innebærer at 20% av utgiftene knyttet til samarbeidet fordeles likt mellom kommunene, de 
øvrige 80% etter innbyggertallet i kommunen.  
Utgiftene som inngår i fordelingsnøkkelen for NAV Midt-Buskerud er utgifter til lønn, arbeidsgiveravgift 
og sosiale kostnader og andre driftsutgifter, herunder IT kostnader, lisenser og support. Det er pr. i dag 
12,2 kommunale årsverk til sammen beregnet inn i det nye kontoret fra de tre kommunene. 
Utgifter som påløper som følge av vedtak om tildeling av tjenester til personer, etter lov om sosiale 
tjenester i NAV, belastes den kommunen hvor personen er bosatt.  Kostnader knyttet til husleie og 
strøm ved hver enkelt lokasjon belastes den enkelte deltakerkommune.  
 
Samarbeidsavtale: 
Det er utformet forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4. 
Samarbeidsavtalen inneholder blant annet bestemmelser om deltakerkommuner, vertskommune, 
oppgaver, avgjørelsesmyndighet, tidspunkt for etablering og bestemmelser om økonomisk oppgjør 
mellom deltagerne. Samarbeidsavtalen beskriver rutiner for dialog mellom vertskommune og 
samarbeidskommuner 
 
Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin 
tilslutning til samarbeidsavtalen.   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen knyttet til drift av NAV Midt-Buskerud 
og kommunen tiltrer avtalen slik den foreligger.  
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å endre avtalen dersom en kommune ikke tiltrer avtalen.  
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Formannskapet behandlet saksnr. 25/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Leder NAV Sigdal Barbro Holmgren orienterte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme. 
Kjell Tore Finnerud, Ap. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/1478-5 
 Løpenr.: 2111/21 
 Arkivnr.:  U01 
 Saksbeh.: Per Arne Lislien 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/27 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/29 
 
 
Ny modell for næringsutvikling - intensjonsavtale  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 

1. Sigdal kommune slutter seg til Intensjonsavtalen mellom partene i Sigdal Næringsforum.  
2. Kommunedirektør bes gå i videre forhandlinger med partene for å sikre en endelig avtale, og 

en partnerskapsavtale med ny organisasjon, senest innen juni 2021. 
3. Det fremmes ny sak om kommunens økonomiske bidrag til endelig samarbeidsmodell innen 

juni 2021, herunder bruk av gjenstående midler fra fond 
 
 
 
Vedlegg:  Intensjonsavtale datert 25. februar 2021 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Det er behov for en organisering som ivaretar behovet for en mer fremtidsrettet samordning av 
nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal kommune. En organisering som samler alle parter i næringslivet, 
og en samordningsmodell med Sigdal kommune blir et verktøy for hele Sigdalssamfunnet. Denne 
organiseringen sikrer også en videreføring av Sigdal Utvikling over i en mer permanent form. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at kommunen slutter seg til intensjonsavtalen, som partene i 
Sigdal Næringsforum har sluttet seg til, hvor det planlegges for innføring av en endelig 
organisasjonsmodell, partnerskapsavtale med Sigdal kommune og en endelig avtale mellom partene 1. 
mai 2021. 
 
Bakgrunn 
I sak 20/1478 om Etablering av samvirkeforetak for næringsutvikling gjorde kommunestyret den 
17.12.20 flg vedtak: 
  
«Kommunedirektøren gis fullmakt til å engasjere prosjektleder i inntil 6 måneder for videreføring av 
«Sigdal Utvikling». Prosjektleder skal i tillegg organisere prosessen med etablering av en ny 
Samvirkemodell for samarbeid mellom kommunen og ulike næringsaktører. Arbeidet skal være 
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gjennomført innen juni 2021. Det fremmes ny sak om kommunens økonomiske bidrag til 
samarbeidsmodell innen juni 2021. Finansiering: midler avsatt til næringsutvikling i budsjett 2021 Det 
forventes at Sigdal Utvikling også kan bistå i arbeidet med boligutvikling. Det settes mål for prosjektet, 
og det gis årlig rapport til kommunen». 

 
I sak 96/20 om Utviklingsavtale med Buskerud Næringshage gjorde Formannskapet den 10.09.20 
følgende vedtak:  
«Saken sendes tilbake til administrasjonen v/kommunedirektøren for at utvidede strategiske 
drøftelser kan gjøres sammen med Sigdal Næringsforum. Etter dette fremmes ny sak for 
formannskapet og det tas sikte på at saken kommer til ny behandling på første formannskapsmøte».  
 
Med bakgrunn i disse to sakene, og utarbeidet intensjonsavtale i Sigdal Næringsforum fremmes derfor 
sak om tilslutning til nevnte intensjonsavtale. 
 
Følgende aktører i Sigdal Næringsforum har sluttet seg til intensjonsavtalen: 
Sigdal Industriforening  
Prestfoss handels- og næringsforening  
Sigdal og Eggedal Bondelag  
Sigdal – Eggedal Skogeierlag 
VisitSigdal  
 
Fremdriftsplan 
Partene i Sigdal Næringsforum tar sikte på å ferdigstille arbeidet med ny organisering av nærings- og 
utviklingsarbeidet i Sigdal kommune innen 1. mai 2021. Det tas videre sikte på å fremme ny sak for 
kommunestyret 29. april 2021 med forslag til partnerskapsavtale og endelig samarbeidsavtale  
 
Organisasjonsform  
Det er en overordnet målsetting for Sigdal Næringsforum å ende opp med kun en operativ 
organisasjon for nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. Det skal derfor fokuseres spesielt på om 
Visit Sigdal AS kan omstruktureres til et selskap som tilfredsstiller denne målsettingen. Alternativt vil 
det etableres et nytt samvirkeforetak. Videre inkluderer også denne målsettingen en felles 
medlemsskapsmodell tilpasset de ulike aktørene i næringslivet.  
 
Formål 
Nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal er i dag organisert gjennom en rekke ulike organisasjoner, 
selskap og sammenslutninger med ulike formål, medlemslister og kontingenter. En rekke 
næringsaktører er medlemmer i to eller flere organisasjoner. Sigdal Næringsforum fungerer som en 
overbygning der alle disse aktørene møtes sammen med kommunen, og diskuterer felles anliggende. 
Sigdal Næringsforum er i dag ikke en juridisk organisasjon, men en delingsarena og plattform for 
koordinering. Møtene organiseres i regi av kommunen, for å sikre at nærings- og utviklingsarbeidet 
forankres på en best mulig måte. Sigdal Næringsforum har pr i dag ingen økonomisk aktivitet, ingen 
konto og ingen ansatte. Forumet har hatt ujevn møtefrekvens, tidligere ca. hver annen måned og i 
senere tid en til to møter per måned. 
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Etablering av et samvirkeforetak eller en videreutvikling av VisitSigdal AS, under nytt navn og eierskap, 
vil gi mulighet til å samle mange aktører innenfor samme organisasjon, og gjøre nærings- og 
utviklingsarbeidet i Sigdal bedre samordnet og mer handlekraftig. Målsettingen med organiseringen, 
uavhengig av valg av organisasjonsform, er at Partene skal ha lik innflytelse på arbeidet i Sigdal 
Næringsforum. 

 

Vurdering 
Det er diskutert ulike former for næringssamarbeid i Sigdal kommune de siste årene. Etablering av et 
selskap med utgangspunkt i Sigdal Næringsforum ses på som et aktuelt og samlende tiltak. Det faktum 
at partene i Sigdal Næringsforum har sluttet seg til en intensjonsavtale gjør at Sigdal kommune bør 
gjøre det samme for å sikre tilstrekkelig momentum i den videre prosessen frem mot en endelig 
organisasjonsform, en endelig avtale mellom partene og en endelig partnerskapsavtale, som blant 
annet inkluderer en fremtidig finansiell struktur for nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. En 
viktig premiss i arbeidet fremover vil være at initiativtakerne evner å skape entusiasme for en 
kraftsamling av næringslivet i Sigdal og finne en finansieringsmodell som fungerer og rekrutterer 
medlemmer. Dette vil være avgjørende for å nå målet om en organisasjon som også kan ta ansvar for 
videreføring av arbeidet fra prosjektet Sigdal Utvikling over i en ny og mer permanent modell. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Sigdal kommune slutter seg til Intensjonsavtalen mellom partene i Sigdal Næringsforum.  
2. Kommunedirektør bes gå i videre forhandlinger med partene for å sikre en endelig avtale, og 

en partnerskapsavtale med ny organisasjon, senest innen juni 2021. 
3. Det fremmes ny sak om kommunens økonomiske bidrag til endelig samarbeidsmodell innen 

juni 2021, herunder bruk av gjenstående midler fra fond. 
 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 27/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Bård Sverre Fossen, H, ba om å få sin habilitet da han representerer en part i saken som styreleder i 
Prestfoss nærings- og handelsforening. 
 
Fossen fratrådte møte. 
Fossen ble erklært inhabil. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Fossen gjeninntrådte møte. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 20/631-10 
 Løpenr.: 2213/21 
 Arkivnr.:  U63 &18 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/30 
 
 
Salgsbevilling Solumsmoen gård, endring utvidelse netthandel  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Solumsmoen Gård v/Torgeir Karlsen gis salgsbevilling for alkohol gruppe 1 (inntil 4.7 prosent) for 
nettsalg fra og med 26.03.2021 til og med 30.09.2024. 
Salgssted:  Solumsmoen gård 
Styrer:    Torgeir Karlsen  
Stedfortreder:   Anne Coventry  
Salgstidspunkt: Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00. 

Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag  
kl. 08.000 – kl. 18.00.  
Salg av alkoholholdig drikk er forbudt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai.  
For øvrig gjelder Alkohollovens bestemmelser om tidspunkt for salg,  
jfr. § 3-7. 

Utleveringstidspunktet må være innenfor det godkjente salgstidspunktet. 
 
Følgende vilkår settes for å lette kontrollen: 

 Bestilling av alkoholholdig drikk kan ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder 
fullstendige opplysninger om kjøperens navn, adresse og alder. 

 Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdig drikk.  Tidspunktet for 
utleveringen skal være påført kvitteringen. 

 Virksomheten må ha egne rutiner for kontroll av legitimasjon ved hjemkjøring av 
alkoholholdig drikk – legitimasjon skal etterspørres. 

 Kvitteringer for utlevering av alkohol skal arkiveres og være tilgjengelig for kontroll. 
 
Kommunestyret minner bevillingssøker/salgsansvarlig om ansvaret som påhviler i forhold til 
alkohollovgivningen. 
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For salgsbevilling fra gårdsutsalget vedtatt i hovedutvalget for helse og sosial sak 18/20 gjøres det 
endring i salgstidspunkt:  
Gårdsutsalget innvilges endret åpningstid: Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. Lørdager og dager 
før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – kl. 18.00. 
 
Stedfortreder har ikke avlagt kunnskapsprøve, og denne må avlegges innen 01.07.2021. 
 
Salgsbevillingene til Solumsmoen gård v/Torgeir Karlsen org.nr. 816519632 er gitt i henhold til 
alkohollovens §§§ 1-4 a, b og 1-7 a, b, c og f og 3-1b og 3-7.  
 
 
 
 
Vedlegg: Søknad om endring salgsbevilling, nettsalg 

Søknad om endring salgsbevilling, salgstidspunkt  
  Samla saksframstilling salgsbevilling Solumsmoen gård, sak HS 18/20   
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Bevillingen gjelder salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,7%) produsert på Solumsmoen gård. 
 
Gårdsutsalget innvilges endret åpingstid: Mandag – fredag fra kl. 0800 – 20.00. Lørdager kl. 08.00 – 
18.00.  
Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – kl. 18.00. 
Tidligere gitt bevilgning var fra kl. 10.00, og til og med kl. 14.00 på lørdager og dager før søn- og 
helligdager. 
 
 
Bakgrunn  
Solumsmoen Gård v/Torgeir Karlsen har søkt om endret åpningstid for gårdsutsalget, og utvidelse av 
salg i eget utsalg til også å gjelde nettutsalg gjennom løsningen PickApp. Søknaden gjelder salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,7%) via nettsalg. 
PickApp er en plattform for netthandel, og bestilte varer kjøres ut til kunden.  
 
Søknaden er ikke en tradisjonell søknad om salgsbevilling fra fast utsalgssted, men en bevilling for salg 
av alkoholholdig drikk – gruppe 1 – over nett. 
 
Det er Alkohollovens § 3.1, 2. ledd som omhandler salg av alkoholholdig drikk gruppe 1: 
 

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, 
tillatelse som nevnt i §3-1a eller bevilling etter §3-1b eller 3-1c.  Det gjelder også der salget skal 
drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommune.  Bevillingen gjelder for et bestemt 
lokale og en bestemt type virksomhet. 
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Lovparagrafen omhandler ikke netthandel spesifikt, men Helsedirektoratet har i sin kommentar til 
ovennevnte § skrevet følgende: 

Alkoholloven har ingen særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal foregå 
med unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. Det har 
imidlertid etablert seg en praksis hvor § 3-1 annet ledd også anses å omfatte bevilling til 
nettsalg. 

Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. 
alkoholloven § 3-1 andre ledd. Virksomheten må ha bevilling i alle de kommuner hvor 
alkoholholdig drikk skal utleveres. 

Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, henting på varelager og fra 
særskilte utleveringspunkter. Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med 
utlevering av varene. 

Det vises for øvrig til alkoholloven § 1-9, jf. alkoholforskriften kapittel 9 om kontroll. 
 
Videre kommentarer til Helsedirektoratet vedr. netthandel: 

Kommunen har en vid skjønnsmessig adgang som vil kunne innebære at utfallet av en søknad 
kan variere fra kommune til kommune. Forhold som bevillingsmyndigheten må ta hensyn til ved 
behandling av søknad om slik bevilling er blant annet utfordringer knyttet til kontroll med 
utlevering av alkoholholdig drikk. En kommune står fritt til å avslå søknad fra aktører som 
driver nettsalg med utlevering dersom kommunen ikke ønsker slik virksomhet i kommunen. 

 
Helsedirektoratet er spesielt opptatt av at denne salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll 
med utlevering av varene. 
I den forbindelse sier de følgende: 

Kommunen kan sette vilkår som kan bidra til å lette kontrollen.  For nettsalg vil det det være 
særlig aktuelt å sette vilkår som bidrar til å sikre at alders- og tidsbestemmelser overholdes og 
som bidrar til at kommunens kontroll med utøvelsen lettes. 

 
Søker har sendt tilsvarende søknad til Krødsherad kommune, og denne behandles i kommunestyret 
18.03.2021. Det er innstilt på positivt vedtak i saken. 
Krødsherad kommune benytter Securitas til å utføre kontroller av salgs- og skjenkebevillinger og vil 
benytte Securitas også ved kontroll av nettsalget da de har noe erfaring fra dette og har utviklet 
kontrollsystemer for nettsalg. Sigdal kommune vil etablere en kontakt med Securitas slik at kontrollene 
i begge kommuner utføres av samme kontrollør. 
 
Videre presiseres det fra Helsedirektoratet at utleveringen skal skje innenfor alkohollovens rammer, og 
at bevillingshaver fører internkontroll med at virksomheten følger alle bestemmelser innenfor 
lovverket. 
 
Vi har hatt kontakt med Krødsherad kommune om saken, og vi begge er av den oppfatning at vedtaket 
i de to kommunene bør samsvare sett i forhold til at bevillingsinnehaver ikke trenger å forholde seg til 
to ulike vedtak når man krysser kommunegrensen. 
Krødsherad kommune innstiller på unntak fra krav om stedfortreder frem til 31.12.2021, etter søknad 
fra bevillingssøker. Det er ikke søkt om unntak fra krav om stedfortreder i Sigdal. 
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Solumsmoen gård fikk innvilget salgsbevilling første gang fra og med 01.07.2018 og det ble i dette 
vedtaket gitt en frist om å avlegge kunnskapsprøve for stedfortreder. Denne er ikke avlagt, og man gir 
nå en frist på tre måneder for avleggelse av prøve.  
 
Sigdal kommune har innhentet uttalelse fra Sør-Øst Politidistrikt ved forlengelse av salgsbevilling, og 
de har ikke merknader i tilknytning til vandel. 
 
Søker og bevillingshaver har avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven; skjenkebevilling og salgsbevilling. 
Videre har søker avlagt etablererprøven for serveringsvirksomhet. 
 
 
Vurdering 
Det innstilles på et positivt vedtak, men det legges noen vilkår for å lette kontrollen med bevillingen: 
 
Følgende vilkår settes for å lette kontrollen: 
 

 Bestilling av alkoholholdig drikk kan ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder 
fullstendige opplysninger om kjøperens navn, adresse og alder. 

 Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdig drikk.  Tidspunktet for 
utleveringen skal være påført kvitteringen. 

 Virksomheten må ha egne rutiner for kontroll av legitimasjon ved hjemkjøring av alkoholholdig 
drikk – legitimasjon skal etterspørres. 

 Kvitteringer for utlevering av alkohol skal arkiveres og være tilgjengelig for kontroll. 
 
Kommunestyret minner bevillingssøker/salgsansvarlig om ansvaret som påhviler i forhold til 
alkohollovgivningen. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 19/2041-35 
 Løpenr.: 2255/21 
 Arkivnr.:  033 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/31 
 
 
Valg av meddommer til Tingretten, suppleringsvalg  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Valgtuvalget legger fram forslag til vedtak i møte. 
 
 
 
 
Saksutredning  
Konklusjon 
Det velges nytt medlem til Tingretten da tidligere valgt medlem, Marit Svarverud, har flyttet ut av 
kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Valgutvalget tok kontakt med administrasjonen og orienterte om at Marit Svarverud har flyttet fra 
Sigdal kommune. 
 
Marit Svarverud er valgt til meddommer til Tingretten i sak 80/19 i kommunestyrets møte 24.10.2019. 
 
 
Vurdering 
Jfr. Domstolloven § 76 må det velges nytt medlem da valgt medlem flytter ut av kommune.  
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/246-1 
 Løpenr.: 2221/21 
 Arkivnr.:  033 &16 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/32 
 
 
Midlertidig fritak fra verv som folkevalgt i Sigdal kommune - Vebjørn Aasand Seljord  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar stilling til søknaden om fritak, og legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Søknaden er forelagt valgutvalget, og følgende forslag fremlegges ved innvilgelse av fritak: 
Fast medlem i formannskapet i perioden 19.04.2021 – 01.06.2021 Svein Jakob Hollerud 
Fast medlem i kommunestyret i perioden 19.04.2021 – 01.06.2021 Per Green 
 
 
Vedlegg: Søknad om fritak fra politiske verv Vebjørn Aasand Seljord, datert 14.03.2021.  
 
  
Saksutredning  
Bakgrunn 
Vebjørn Aasand Seljord søker i brev datert 14.03.2021 om fritak fra alle offentlige verv i Sigdal 
kommune i perioden 19. april til 1. juni 2021. I søknaden mottatt 14.03.2021 opplyser Seljord i eposten 
at beordringsskrivet fra Forsvaret ikke er mottatt på søknadstidspunktet. 
Seljord varslet den 03.03.2021 muntlig om søknad om midlertidig fritak. Valgutvalget ble varslet 
samme dag. 
 
Seljord representerer Senterpartiet i følgende råd og utvalg i perioden 2019-2023: 

 Medlem av formannskapet 
 Medlem av kommunestyret 

 
Seljord er ansatt i Forsvaret og er beordret til å tjenestegjøre i en av Forsvarets internasjonale 
operasjoner og skal være en del av Norges bidrag til de Forente Nasjoners operasjon i Mali. 
Det søkes om fritak for perioden 19.04.2021 – 01.06.2021. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/81-2 
 Løpenr.: 840/21 
 Arkivnr.:  060 
 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/33 
 
 
Refererte saker kommunestyret 25.03.2021  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Refererte saker tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:   

 Referat regionrådsmøte 12.01.2021 
- vedlegg: brev til samferdselsministeren. Datert 13.01.2021 
- vedlegg: kompetansepiloten Viken. November. 

 Protokoll Kontrollutvalget 08.02.2021. 
 Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat, årsrapport 2020. 
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 MØTEBOK 
Kommunestyret   
 
 Arkivsaknr.: 21/244-1 
 Løpenr.: 2146/21 
 Arkivnr.:  643 &20 
 Saksbeh.: Jostein Harm 
 
Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. 
Formannskapet 11.03.2021 FS-21/28 
Kommunestyret 25.03.2021 KS-21/34 
 
 
Organisering Responssenteret  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 

1. Responssenteret Kongsbergregionen organiseres som et vertskommunesamarbeid i 
medhold av kommuneloven § 20-1.  
 

2. Forslag til vertskommuneavtale vedtas 
 
 
Vedlegg:   
Vertskommuneavtale 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at Responssenteret i Kongsbergregionen organiseres som et 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-1 og at prosessen med å inngå kommunevise 
samarbeidsavtaler gjennomføres.  
 
Bakgrunn 
Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi 
i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. 
Responssenteret er et samarbeid mellom de 8 kommunene i Kongsbergregionen og etableringen er 
en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være 
en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
I henhold til ny kommunelov av 2019 er Kongsbergregionen nå organisert seg gjennom en todeling; 
Kongsbergregionens Interkommunalt politisk råd (Kommuneloven § 18-1) og Kongsbergregionens 
kommunale oppgave fellesskap for tjenesteutvikling (Kommuneloven § 19-1).  
 
På lik linje med Kongsbergregionen har Responssenteret vært organisert som et interkommunalt 
samarbeid. Sigdal kommunestyre vedtok vedtekter for det interkommunale samarbeidet om felles 
responssentertjenester for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Kongsbergregionen i 2019. 
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Med vertskommunemodellen anses det som enklere å:  
 
1)Rekruttere inn flere deltakerkommuner i samarbeidet ved at nye kommuner kan tilkobles med 
samarbeidsavtale, uten å måtte få vedtak i et styre med 8 kommunedirektører og deretter i 8 
kommunestyrer. En forenkling av den byråkratiske prosessen. 
 
2)Legge forholdene til rette for et mer kostnadseffektivt og nyskapende Responssenter, siden flere 
deltakerkommuner vil redusere kostnaden for alle deltakerkommunene. Velferdsteknologi avlaster 
bruk av helsepersonell og dermed unngåtte kostnader og muliggjør omdisponering av ressurser i 
hjemmebaserte tjenester. 

 3)Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene og enklere 
beslutningsprosesser. En forenkling av den byråkratiske prosessen, som beskrevet i punkt 1.  

Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom én vertskommune og én 
samarbeidskommune. Dette betyr at det at det lages en avtale mellom den enkelte kommune og 
Responssenteret. 
 

Vurdering 
Avtale om Responssenteret i Kongsbergregionen er basert på kommunenes behov for god og 
systematisk ledelse og drift av felles tjenester. Samarbeidet er og vil være førende for den langsiktige 
forpliktelsen for de deltagende kommunene, og vil være førende for planlegging av bemanning og 
budsjetter. 
Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at 
personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. 
For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, forslås en 
avtale om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 for drift av Kongsbergregionens 
Responssenter. 
Avtalen inngås mellom responssenteret og deltakerkommunen. Når vertskommuneavtalen er 
vedtatt i kommunestyret og signert vil Responssenteret sammen med deltaker kommunen legge en 
plan for oppstart og oppfølging jmf vertskommuneavtale.  
Kommunedirektøren legger med dette frem politisk sak om å inngå ny organisasjonsform i tråd med 
ny kommunelov. I denne sammenheng har Styret i Responssenteret gitt noen anbefalinger i saken, 
basert på de erfaringer vi sitter med etter ca. ett år i full drift. Etter styrets ønske er det 
vertskommunemodellen etter kommunelovens kap 20 som er aktuell å ta i bruk. Utfordringen med 
§27 samarbeid har vært å tilkoble nye kommuner til Responssenteret, på bakgrunn av begrensninger 
som var gitt i §27 samarbeidet. 
Det vurderes derfor som hensiktsmessig at samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen 
beskrevet i kommuneloven kapittel 20, med Responssenterets eget org.nr 924327464.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Responssenteret Kongsbergregionen organiseres som et vertskommunesamarbeid i 

medhold av kommuneloven § 20-1.  
 

2. Forslag til vertskommuneavtale vedtas 
 
Formannskapet behandlet saksnr. 28/21 den 11.03.2021 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/183     
 
Saken behandles av   
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Godkjenning av møteprotokoll av 04.02.2021  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteprotokoll av 04.02.2021 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Møteprotokoll av 04.02.2021   
 
  
 
 
 



 

SIGDAL KOMMUNE 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
 
Styre/råd/utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 04.02.2021 
 

TILSTEDE PÅ MØTET 

 Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Anne Kristine Norman   
Nestleder Bård Sverre Fossen   
Medlem Vebjørn Aasand Seljord   
Medlem Bjørn Olav Leer   
Medlem Henrik O. Mørch   
Medlem Kjersti Gunnerud   
Medlem Svein Jakob Hollerud   
Medlem Ane Killingstad   
Medlem Henrik Østbye Fremgård   
Medlem Stine Norman   
Medlem Svein Olav Tovsrud   
Medlem Eli Hiåsen   
Medlem Inger Stuve Andersen   
Medlem Fredrik Aalien   
Medlem Runolv Stegane   
Medlem Torstein Aasen   
Medlem Hilde Roland   
Medlem Per Arne Lislien   
Medlem Kjell Tore Finnerud   
Medlem Eli Svarverud   
Medlem Toril Krog   

 

 

Andre: 
Kjell Ove Hovde, teknisk sjef 
Lisbeth Friberg, kommuneplanlegger 
Linda Torgersen, helse- og sosialsjef 
Hanne Bredde Vig, oppvekstsjef 
Anne Marie Lobben, saksbehandler - prosjekt 
Toril Marlene Staxrud, HR- og organisasjonssjef 
Jostein Harm, kommunedirektør 
Tone Eidal Frøvoll, formannskapssekretær 
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UTSKRIFTER 
 

Hovedutskrift er sendt: 
Faste mottakere 

 
MØTEPROTOKOLL GODKJENNES I NESTE MØTE. 
 
RETT UTSKRIFT BEKREFTES: 
Prestfoss, den 04.02.2021 
 
 
Tone Eidal Frøvoll 
Møtesekretær
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SAKER TIL BEHANDLING 
 
Ingen merknader til innkalling. 
Ingen merknader til saksliste. 
- sak 13 refererte saker, fjerde vedlegg ettersendt og lagt i møtekalenderen på nettsida;  
  referat dialogmøte Enger barnehage 06.01.2021 
 
Orienteringer: 

 Situasjonsbrief koronapandemien v/beredskapssjef Henrik Mørch  

 Humus og karbonbindingsporsjekt v/Ander Næss  

 Framtidsretta landbruk v/Urda Ljøterud Høglund 

 

 

 

 

Interpellasjon fra representanten Runolv Stegane, BL, til kommunestyrets møte 04.02.2021: 

Nedskjæringer i skolesektoren. 
Flertallet i kommunestyret (Sp, H og Frp) vedtok 17.12. 2020 at det skal reduseres 6,6 pedagogiske 
årsverk (lærerstillinger) i skolen fra høsten av.  
 
Bygdelista fremmet følgende forslag:  
«Antall pedagoger (lærere) i skolen reduseres ikke med 6,6 årsverk fra neste skoleår. Behov og 
grunngivning for reduksjon tas opp i egen sak og behandles i kommunestyrets. I saken utredes 
mulighet for å spare inn administrative ressurser, for eksempel muligheten for felles rektor.» Forslaget 
ble nedstemt Sp, H og Frp. 
 
Vi har nå, via oppslag i Bygdeposten, blitt kjent med at rektor ved Sigdal Ungdomsskole har sagt opp 
sin stilling. I en slik situasjon vil det være naturlig å vurdere og å vedta innstramming i 
administrasjonen og å bruke denne muligheten til å frigjøre midler for å redusere behovet for å si opp 
lærere. 
 
Vi bør nå se på mulighetene for å kutte i administrasjon og ledelse, i stedet for utelukkende å 
redusere tallet på lærerstillinger. Bakgrunnen for vedtatt reduksjon i skolen påstås å være at det blir 
færre elever. Da burde det også være fokus på å omstrukturere og å rasjonalisere i ledelsen. Hva med 
felles rektor for skolene i Prestfoss, eller felles rektor for alle barneskolene i bygda og én for 
ungdomsskolen?  
 
Spørsmål til ordfører: 

1) Vil ordfører ta initiativ til at det omgående settes i gang arbeid med å vurdere en felles rektor 
ved skolene i Prestfoss? 
 

2) Vil ordfører ta initiativ til at det settes i gang arbeid med å vurdere omstrukturering av 
ledelsen for alle skolene i Sigdal, slik at det blir fokus også på dette og ikke bare på en ensidg 
reduksjon av lærerstillinger? 
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Svar fra ordfører Tine Norman på interpellasjon fra Runolv Stegane, BL, til kommunestyrets møte 
04.02.2021 vedrørende nedskjæringer i skolen: 
 
Interpellanten henviser til oppslag i Bygdeposten der det stod å lese at rektor ved Sigdal 
ungdomsskole har sagt opp sin stilling. Interpellanten mener at vi, i lys av denne situasjonen nå bør se 
på mulighetene for å kutte i administrasjon og ledelse, i stedet for utelukkende å redusere tallet på 
lærerstillinger. Det bør være fokus på å omstrukturere og å rasjonalisere i ledelsen, og interpellanten 
stiller følgende spørsmål til ordfører: 
1 Vil ordfører ta initiativ til at det omgående settes i gang arbeid med å vurdere en felles rektor ved 
skolene i Prestfoss 
2 Vil ordfører ta initiativ til at det settes i gang med arbeid om å vurdere omstrukturering av ledelsen 
ved alle skolene i Sigdal, slik at det blir fokus på dette også og ikke bare på ensidig reduksjon av 
lærerstillinger. 
 
Ordfører mener at i arbeidet med prosjektet «et bærekraftig Sigdal for framtida» er oppdraget å gå 
gjennom hele organisasjonen for å spare penger – og å rigge oss for framtidas utfordringer. I det 
arbeidet vil også lederstillinger og omstrukturering av disse bli sett på. 
 
Ordfører kan informere om at det jobbes med å konstituere i stillingen som rektor ved Sigdal 
ungdomsskole for en periode på 6 måneder, siden vi allerede har begynt arbeidet med «et 
bærekraftig Sigdal for framtida» 
 
I den situasjonene vi nå er inne i er det viktig at vi har stedlig ledelse med god faglig innsikt som kan 
lede og støtte sitt kollegium. Planleggingen for neste skoleår er i gang – og rektorene har god oversikt 
over behovene for hver enkelt skole, og dertil nedbemanning. Det vil være en kombinasjon av ansatte 
som sier opp selv (naturlig avgang), ansatte i fødselspermisjoner og ansatte som søker permisjon for å 
studere med mål om å få nødvendig kompetanse. 
 
Det er pr nå ingen av de andre rektorene som har undervisningskompetanse for ungdomstrinnet, noe 
som ordfører anser som svært viktig i arbeidet med å implementere nye læreplaner i alle fag; 
Kunnskapsløftet 2020. Det vil ikke være forenlig - og godt og forsvarlig utviklingsarbeid å skjære ned 
på ledelsesressursen knyttet direkte til Sigdal ungdomsskole nå. 
 
Vi står også denne våren, og muligens et stykke inn i neste skoleår i en pandemi. Dette er krevende og 
tar mye tid. Ordfører mener av denne grunn vil det være uklokt å fjerne en rektorstilling akkurat nå.  
 
Så svaret på spørsmålene fra interpellanten er at omstrukturering/organisering av ledelse ved skolene 
i Sigdal blir vurdert gjennom arbeidet med «ett bærekraftig Sigdal i framtida», og ordfører ønsker at 
den planen skal følges og viser til svaret over. 
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KS-7/21   
Godkjenning av møteprotokoll av 14.01.2021 
 

 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Møteprotokoll av 14.01.2021 godkjennes. 

 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Møteprotokoll av 14.01.2021 godkjennes. 

 
 

 

 

 

 
KS-8/21   
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 - høring 
 

 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035 legges ut på høring og 
offentlig ettersyn i perioden 08.02. – 21.03.21 ihht. pbl. § 4-1. Det varsles samtidig om oppstart av 
planarbeidet. 
 
 
 
Behandling: 
 
Orientering og presentasjon fra administrasjonen v/kommuneplanlegger Lisbeth Friberg og 
saksbehandler prosjekt Anne Marie Lobben. 
 
 
Per Arne Lislien, BL, la fram følgende innspill og forslag til vedtak: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel er Sigdalsamfunnets viktigste plan, staker ut kursen og legger viktige 
rammer for utviklingen av Sigdal i årene som kommer. Dagens samfunnsdel beskriver visjon, strategi 
og målsettinger for perioden 2015 – 2030. Det er flere vesentlige utviklingstrekk og planer som peker 
på et behov for revisjon av denne planen.  
Flere av disse utviklingstrekkene er beskrevet i forslaget til planprogram, men vi vil peke på 
ytterligere sentrale områder som må være med for å skape helheten i rammene for et arbeide med 
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kommuneplanens samfunnsdel:  
 
Befolkningsutvikling  
Flere anerkjente samfunnsforskningsinstitusjoner peker på bostedsattraktivitet og boligutvikling som 
den primære drivkraften i samfunnsutviklingen.  
• Boligbyggingen har de siste årene hatt en svært positiv utvikling i Sigdal sett i forhold til 
landsgjennomsnittet.  

• Forslaget til planprogram peker på at Sigdal har hatt en tydelig vekst i antall arbeidsplasser de siste 
tre årene.  
 
Dette er vesentlige indikatorer som bør peke mot en planlegging for vekst i Sigdal. Regjeringen 
ønsker at vi skal skape vekstkraftige regioner i hele landet, og vi må derfor planlegge for en positiv 
befolkningsutvikling spesielt gjennom økt satsning på boligutvikling.  
 
Reiselivskommunen  
• Kommunen besluttet å definere seg som reiselivskommune allerede i 2018. Hvordan påvirker dette 
hele Sigdalsamfunnet og hvilke tiltak og strategier må vi følge?  

• Reiselivskommunen må fokusere på hele kommunen. Planprogrammet peker på utvikling i 
enkeltområder. Områder som for eksempel reiselivssentrumet Haglebu må vies oppmerksomhet.  

• Den største delen av vår «befolkning» er fritidsbeboerne.  
 
Regiontilknytning  
• Planprogrammet må absolutt ta inn hvordan Sigdalsamfunnets inntreden i Kongsbergregionen 
påvirker oss i fremtiden. Hvilke muligheter vil dette gi vårt samfunn?  

• Det samme gjelder det som betegnes som «ett fjell» eller den mer uformelle Norefjellregionen. 
Hvordan vil dette påvirke vår utvikling?  
 
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging  
Regjeringen har utarbeidet et sett med forventninger til kommunal planlegging. Noen klargjøringer 
på dette området er vesentlig i planprogrammet.  
• FNs 17 bærekraftsmål skal legges til grunn i planleggingsarbeidet – Det er vesentlig at det er en 
bred forståelse for hvordan de ulike målene påvirker vår utvikling, og hvorfor vi eventuelt prioriterer 
arbeidet med enkelte av målene.  

• Det skal pekes på tydelige retninger for utviklingen av Sigdalsamfunnet. Her har vi behov for å 
tydelig klargjøre hvordan vi skal komme frem til disse retningene.  

• Det forventes økt bruk av digitale verktøy i planleggingsarbeidet – i så måte er vår 
digitaliseringsstrategi helt sentral i utviklingsarbeidet.  
• Næringsutvikling gir selve grunnlaget for velferdssamfunnet – arbeidet med næringsutvikling må 
vies en sentral posisjon i planprogrammet. Kommunestyret har gitt næringslivet sammen med Sigdal 
kommune i oppgave å utvikle den fremtidige strukturen for nærings- og utviklingsarbeid i Sigdal.  

• Utfordringer knyttet til lavere utslipp og klimaendringer må vies stor oppmerksomhet. Eksempler 
på dette er en grønnere mobilitetskultur i vårt lokalsamfunn inkludert fritidsområdene.  

• Tettstedsutviklingen er helt sentral i oppnåelsen av bostedsattraktivitet.  
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FNs 17 bærekraftsmål  
Planprogrammet peker på utredninger rundt syv utvalgte bærekraftsmål. Det er ikke opplagt at den 
kun er disse syv målene som krever utredning, men at flere mål er vesentlig for Sigdalsamfunnet.  
• Bærekraftsmål nr 2 – Bekjempelse av sult – legger inn under seg arbeidet med en av de viktigste 
næringene i vår kommune – landbruket. Her pekes det på strategier og målsettinger rundt lokal 
matproduksjon for oppnåelse av tilstrekkelig nasjonal egenproduksjon, men også lokal produksjon av 
kortreist mat for et stadig økende reiselivssmarked. Det faktum, som forslaget til planprogram 
beskriver, at landbruket opplever nedgangen i antallet sysselsatte bør signalisere at vi må fokusere 
spesielt på dette området.  

• Bærekraftsmål nr 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst – med utgangspunkt i både kommunens 
rammebetingelser og samfunnets utviklingsbehov bør dette området prioriteres for å sikre 
Sigdalsamfunnets økonomiske bærekraft over tid. Her kan vi for eksempel rette fokus spesielt mot et 
vesentlig vekstområde for Sigdal – reiselivsnæringen. Kommunen vedtok i 2018 å bli en 
reiselivskommune. Hva betyr dette, og hvilke tiltak må vi prioritere for å oppnå økonomisk vekst og 
bærekraftige lokale arbeidsplasser i fremtiden?  

• Bærekraftmål nr 13 – Stoppe klimaendringene – i årene som kommer må det være alle sitt ansvar å 
innarbeide tiltak for å redusere klimaendringene. Dette er et område som bør påvirke hele 
befolkningen av fastboende og fritidsbeboere.  
 
Visjon  
• Det legges fast i forslaget til planprogram at «I Sigdal kan du skape no’ sjøl» opprettholdes som 
kommunens visjon. All planlegging og aktivitet viser at et Sigdal stående kun på egenhånd 
sannsynligvis ikke vil være tilstrekkelig i fremtiden. Dette viser blant annet fokuset på 
regionstilknytning. Næringslivet, sammen med Sigdal kommune, jobber nå etter visjonen «Sigdal 
utvikler vi sammen». Det anbefales at Samfunnsdelens visjon gjennomgås og at det vil være vesentlig 
med samhandling i alle sammenhenger i fremtiden, for å sikre tilfredsstillende bærekraftige 
løsninger.  
 
Forslag til vedtak:  
Med bakgrunn iblant annet disse punktene sendes forslaget til planprogram tilbake til 
administrasjonen og ny behandling i formannskapet, før endelig godkjennelse i kommunestyret. 
Dette begrunnes i at planprogrammet, slik det fremstår i dagens utkast bør inneholde en klarere 
ambisjon, og peke på konkrete behov for utredninger 
 
 
Forslaget ble votert over som et utsettelsesforslag: 
 
Per Arne Lislien, BL, fremmet utsettelsesforslag. 
Votering: forslaget falt mot 7. BL og Ap. 
 
Gruppemøte. 
 
 
 
Per Arne Lislien, BL, fremmet punktene i innlegget på nytt og ba om votering på hvert punkt, og hvert 
kulepunkt under FNs 17 bærekraftsmål. 
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Befolkningsutvikling  
Falt mot 7 stemmer. BL og Ap 
 
Reiselivskommunen  
Falt mot 7 stemmer. BL og Ap. 
 
Regiontilknytning  
Falt mot 7 stemmer. BL og Ap. 
 
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging  
Falt mot 7 stemmer. BL og Ap. 
 
FNs 17 bærekraftsmål  
Kulepunkt 1: falt mot 8 stemmer. BL, Ap og Frp. 
Kulepunkt 2: falt mot 8 stemmer. BL, Ap og Frp. 
Kulepunkt 3: falt mot 7 stemmer. BL og Ap. 
 
Visjon  
Falt mot 7 stemmer. BL og Ap. 
 
Formannskapets forslag til vedtak vedtatt mot 6 stemmer.  
BL, Kjell Tore Finnerud, Ap og Toril Krog, Ap. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035 legges ut på høring og 
offentlig ettersyn i perioden 08.02. – 21.03.21 ihht. pbl. § 4-1. Det varsles samtidig om oppstart av 
planarbeidet. 
 
 

 

 

 
KS-9/21   
Budsjett og finansiering av kommuneplanens samfunnsdel 
 

 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Budsjett med finansiering av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035 vedtas  

Prosjektkostnaden på 450 000 kr finansieres slik: 
Bruk av ledige lønnsmidler, Planområde 5 Næring og drift: 200 000 kr 
Driftsramma til planområde 5 Næring og drift økes med 250 000 kr, driftsramma til planområde 3 
Oppvekst og kultur reduseres tilsvarende. 
 
 
 
Behandling: 
 
Torstein Aasen, BL fremmet følgende forslag til vedtak: 
Statens tilskudd til frivillighetssentral kr. 440 000 i "friske penger" tilføres oppvekst og kultur i sin 
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helhet. (Budsjettet for oppvekst og kultur styrkes med kr. 440 000 i forhold til vedtatt budsjett for 
2021) 
Ramma til oppvekst og kultur reduseres ikke med kr. 250 000.-  
 
Torstein Aasens, BL, forslag ble satt opp mot formannskapets forslag til vedtak. 
Formannskapets forslag til vedtak vedtatt mot 7 stemmer.  
BL og Ap. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Budsjett med finansiering av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035 vedtas  

Prosjektkostnaden på 450 000 kr finansieres slik: 
Bruk av ledige lønnsmidler, Planområde 5 Næring og drift: 200 000 kr 
Driftsramma til planområde 5 Næring og drift økes med 250 000 kr, driftsramma til planområde 3 
Oppvekst og kultur reduseres tilsvarende. 
 
 

 

 

 
KS-10/21   
Søknad om etablererveiledning for 2021 
 

 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Sigdal kommune inngår avtale om etablererveiledning med Buskerud Næringshage for 2021 med 
kroner 100.000,-  
Midlene skal benyttes til rådgivningstjenester til gründere som vil etablere ny virksomhet i 
kommunen (etablererveiledning). 
Finansiering: Midler avsatt til næringsutvikling 2020. 
 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Sigdal kommune inngår avtale om etablererveiledning med Buskerud Næringshage for 2021 med 
kroner 100.000,-  
Midlene skal benyttes til rådgivningstjenester til gründere som vil etablere ny virksomhet i 
kommunen (etablererveiledning). 
Finansiering: Midler avsatt til næringsutvikling 2020. 
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KS-11/21   
Digitaliseringsstrategi Sigdal kommune 2021 - 2023 
 

 
Formannskapets forslag til vedtak: 

 Digitaliseringsstrategi for Sigdal kommune 2021 - 2023 tas til orientering. 

 Kommunedirektøren sørger for å forankre den nye strategien i egen organisasjon. 

 
 
 
Behandling: 
 
Runolv Stegane, BL, fremmet forslag til nytt punkt 1. 
Digitaliseringsstrategi for Kongsbergregionen 2019-2023 vedtas som digitaliseringsstrategi for Sigdal 
kommune. 2021-2023. 
 
Forslaget ble satt opp mot formannskapets forslag til vedtak punkt 1. 
Runolv Steganes, BL, forslag til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets forslag til vedtak, med nytt vedtatt punkt 1, enstemmig vedtatt. 
  
 
Kommunestyrets vedtak: 

 Digitaliseringsstrategi for Kongsbergregionen 2019-2023 vedtas som digitaliseringsstrategi 
for Sigdal kommune. 2021-2023. 

 Kommunedirektøren sørger for å forankre den nye strategien i egen organisasjon. 

 
 

 

 

 
KS-12/21   
Selskapsavtalen til kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS 
 

 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) datert 21.12.20 vedtas. 

 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) datert 21.12.20 vedtas. 

 
 



 12 

 

 

 
KS-13/21   
Refererte saker kommunestyret 04.02.2021 
 

 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Refererte saker tas til orientering. 

 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Refererte saker tas til orientering. 

 
 

 

 

 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jostein Harm Arkiv: 223 F3 &11  
Arkivsaksnr.: 20/839    

 
Saken behandles av   
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av 
Kommunestyret 
 

Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger  
 
 
 

Kontrollutvalhets forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:   

Rapport- Sosialhjelp til bosatte flyktninger 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er for kontrollutvalgets del en 
henvendelse fra hovedutvalget for helse og sosial, jf. hovedutvalgets sak 6/20 i møte 
22.06.2020. Kontrollutvalget behandlet denne henvendelsen i møte 07.09.2020, sak 
36/20. Her sluttet kontrollutvalget seg blant annet til å sende en tilleggsbevilgningssak 
til kommunestyret med henblikk på å gjennomføre en undersøkelse. 
Kommunestyret vedtok i møte 24.09.2020, sak 80/20 å gi en tilleggsbevilgning på 
kr 300 000. 

 

 

 
 
Nærmere om forvaltningsrevisjonen 
Følgende problemstilling er besvart av kommunens revisor: 



Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal 
kommune vært i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016? 
 
Det fremgår følgende i rapportens sammendrag: 
Revisjonens samlede vurdering er at tildeling av økonomisk stønad(sosialhjelp) til bosatte flyktninger i 
Sigdal kommune ikke var i tråd medgjeldende regelverk i 2016 og første halvår 2017, men etter dette har 
vært i tråd med gjeldende regelverk. Det er verdt å merke seg at revisor også skriver følgende i rapporten: 
Revisjonens konklusjon innebærer ikke at det fra sommeren 2017 ikke harforekommet noen vedtak det kan 
stilles spørsmål ved. Fagområdet pregesav mange og skjønnsmessige vurderinger gjennom et år, og det vil 
alltid forekomme vanskelige saker der utfallet kan diskuteres. Men revisjonen 
ser det som klart at fra sommeren 2017 har praksis ved Nav Sigdal bygd på riktig generell lovforståelse og 
det som framstår som innarbeidede måter å jobbe på. 
 
Rapporten er avgitt uten formulerte anbefalinger fra revisors side. 
Kommunedirektørens har fått et utkast til rapport til uttalelse. Utkastet er tatt til 
etterretning. 
Det vises for øvrig til vedlagte rapport fra Viken kommunerevisjon. 
 
Sekretariatets vurdering 
Den foreliggende rapporten fra revisor er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. 
Revisor har ikke avgitt formulerte anbefalinger. Etter sekretariatets vurdering er det 
ikke her aktuelt for kontrollutvalget å fremme anbefalinger som ikke revisor kommet 
med. 
Det foreslås at rapporten tas til etterretning og sendes til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget gjorde 08.02.21 flg vedtak: 
Kontrollutvalget viser til at revisor kan redegjøre for rapporten i kommunestyret dersom dette er ønskelig.  
Kontrollutvalget tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning og sender over saken til 
kommunestyret.  
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forvaltningsrevisjon 
Januar 2021 

Sosialhjelp til 
bosatte flyktninger 

Sigdal kommune 

Viken  
kommunerevisjon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammendrag 

Viken kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Sigdal kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon der vi har undersøkt og besvart problemstillingen: 

«Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune vært 

i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016?» 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom: 

• Oppstartsmøte/ samtaler med kommunedirektøren, helse- og sosialsjefen og Nav-leder 

• Gjennomgang av saker/ vedtak om tildeling av sosialhjelp (2016-2020). 

• Gruppesamtale med fire ansatte i kommunen 

• Forespørsel om redegjørelse til kommunedirektøren 

• Dokumentanalyse 

Revisjonens samlede vurdering er at tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger 

i Sigdal kommune ikke var i tråd med gjeldende regelverk i 2016 og første halvår 2017, men etter 

dette har vært i tråd med gjeldende regelverk.  

Det er riktig å si at praksis for tildeling av stønad fram til sommeren 2017 var liberal. Men dette må 

forstås inn i en kontekst. En kommune kan prinsipielt sett velge å legge stønadsnivået så høyt den vil, 

høyere enn det minimum som følger av lov om sosiale tjenester i Nav, uten at det medfører at 

stønaden formelt sett blir «ulovlig høy». Samtidig har kommunen et ansvar for å ivareta de doble 

formålene bak sosialtjenesteloven, som delvis står i et spenningsforhold: Stønaden skal sikre et 

forsvarlig livsopphold. Og samtidig bidra til å gjøre mottakeren økonomisk selvhjulpen, noe som i 

praksis utelukker et langvarig stønadsnivå som er nær eller over den inntekten vedkommende 

realistisk kan forvente i arbeidslivet. 

Det er også verdt å merke seg det som fra de ansatte i samtale med revisjonen; diskusjonen om 

praksis har vært for liberal er ikke ny, og den gjelder ikke bare bosatte flyktninger som gruppe. Vi har 

fått opplyst at spørsmålet om liberal praksis kom i forbindelse med Nav-reformen (som begynte i 

2006), ikke i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Og diskusjonen internt har handlet om 

stønadsnivået på sosialhjelp til sigdølinger i sin alminnelighet, ikke bare de bosatte flyktningene. 

Revisjonen oppfatter det ikke slik at det gjennom årene har vært et unisont synspunkt blant de 

ansatte at tildelingspraksis til bosatte flyktninger har vært for liberal på alle punkter. I enkelte 

spørsmål har noen ment at praksis har vært liberal, mens andre mener at den har vært slik den skal.  

Det er på det rene at spørsmål om stønad til førerkort og bilhold er blant spørsmålene som har vært 

mye diskutert. Som det går fram av rapporten, er det revisjonens vurdering at administrasjonen har 

lagt seg på en tildelingspraksis med god forankring i lovverket, selv om det i noen tilfeller, sett 

utenfra, kan vekke reaksjoner at enkelte førerkortopplæringer blir dyre og dermed kostbare for 

kommunen.  



 

Administrasjonen burde likevel orientert de folkevalgte om at praksis ikke fulgte det som gikk fram av 

handlingsplanen fra 2006 om at førerkort kunne støttes etterskuddsvis med 5 000 kroner. Revisjonen 

understreker at dette punktet i handlingsplanen – om man tar det på ordet og sier dette var det 

maksimale kommunen kunne bidra med – i realiteten innskrenket den enkeltes rettigheter etter 

loven, noe en kommune ikke har anledning til å gjøre gjennom en handlingsplan. 

Administrasjonen orienterte hovedutvalget i august 2017 om omlegging av praksis for stønad til de 

bosatte flyktningene.  

Revisjonens konklusjon innebærer ikke at det fra sommeren 2017 ikke har forekommet noen vedtak 

det kan stilles spørsmål ved. Fagområdet preges av mange og skjønnsmessige vurderinger gjennom 

et år, og det vil alltid forekomme vanskelige saker der utfallet kan diskuteres. Men revisjonen ser det 

som klart at fra sommeren 2017 har praksis ved Nav Sigdal bygd på riktig generell lovforståelse og 

det som framstår som innarbeidede måter å jobbe på.  

Avslutningsvis peker vi på at det både fra de ansatte og Nav-leder er opplyst at kommunen ikke var 

forberedt på den store flyktningestrømmen som kom i 2015/ 2016. Det var ikke tid til å saksbehandle 

korrekt og fullstendig. Saker måtte løses konkret – det ble en del «quick fix» gjennom vedtak, uten at 

sakene var så godt utredet som de burde vært.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens 

uttalelse i brev av 15. januar 2021 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Sigdal kommune vedtok i sitt møte 7. september 2020, sak 36/2020, at Viken 

Kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon med økonomisk stønad 

(sosialhjelp) som tema.  

 

1.2. Problemstilling 

I denne forvaltningsrevisjonen svarer vi på problemstillingen: 

«Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune vært 

i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016?» 

For å besvare problemstillingen i mandatet, har vi i vedlegg 3 utledet revisjonskriterier som knytter 

seg til to faser i arbeidet med tildeling av sosialhjelp; først kartlegging av søkerens situasjon og behov 

for hjelp, og dernest den konkrete vurderingen av om søkeren fyller vilkårene for rett til stønad. Vi 

viser til vedlegg 3 og kapittel 3 om dette. 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 

problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare 

disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av de kommunale tjenestene ved Nav 

Sigdal. 

  



 

2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom: 

• Oppstartsmøte/ samtaler med kommunedirektøren, helse- og sosialsjefen og Nav-leder 

• Gjennomgang av saker/ vedtak om tildeling av sosialhjelp (2016-2020). 

• Gruppesamtale med fire ansatte i kommunen 

• Forespørsel om redegjørelse til kommunedirektøren 

• Dokumentanalyse 

Vi har også vært i en kontakt med en tidligere ansatt i kommunen som har sendt varsel til 

hovedutvalg for helse og sosial, se kapittel 4.4. 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens 

uttalelse i brev av 15. januar 2021 er vedlagt rapporten. 

 

  

 

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 



 

3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene2 har vi benyttet lov om sosiale tjenester i Nav, Arbeids- og 

velferdsdirektoratets rundskriv til loven (hovednummer 35) og veileder fra Statens helsetilsyn til bruk 

ved fylkesmennenes utøvelse av tilsyn med de kommunale tjenestene i Nav. Vi viser til vedlegg 3 for 

nærmere omtale av regelverket, grunnlaget for revisjonskriteriene og de utledede revisjonskriteriene. 

Revisjonskriteriene nedenfor, bygger på Statens helsetilsyns revisjonskriterier i Veileder for tilsyn 
med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk 
stønad (Internserien 13/2010) kapittel 3.6, med noen forenklinger gjort av revisjonen. 

Revisjonskriterier som gjelder kartlegging av søkerens behov: 

• Kommunen skal sikre at det ved behandlingen av alle søknader om økonomisk stønad 

innhentes konkrete opplysninger om søkerens faktiske situasjon og behov for stønad. 

Kommunen skal i hver sak vurdere hvilke opplysninger som er nødvendige og relevante. 

• Saken skal være så godt opplyst som mulig før det foretas vurderinger og tas beslutninger 

om økonomisk stønad. 

Revisjonskriterier som gjelder vurdering og tildeling av stønad: 

• Kommunen skal sikre at vurdering og beslutninger om økonomisk stønad gjøres i henhold til 

lovkrav. Søknader om økonomisk stønad avgjøres etter en konkret individuell vurdering av 

søkerens behov, samt muligheter til selv å dekke behovet. 

• Stønaden skal sikre et forsvarlig livsopphold. 

• Stønaden bør ha som formål å gjøre mottakeren selvhjulpen. 

• Dersom statlige veiledende satser og/eller kommunale veiledende satser legges til grunn for 

utmåling av stønad, skal det alltid vurderes om det på bakgrunn av den individuelle 

vurderingen er grunnlag for utmåling utover satsene (ev. grunnlag for lavere utbetaling enn 

satsene tilsier) 

• Dersom søknad avslås med hjemmel i lov om sosiale tjenester i Nav § 18, vurderes det om 

stønad kan ytes med hjemmel i § 19 

 

  

 

2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 
analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 
svakheter. 



 

4. Faktagrunnlaget 

Nedenfor omtaler vi det sentrale i faktagrunnlaget revisjonen har innhentet for å svare på 

problemstillingen i mandatet. Faktagrunnlaget er av hensyn til leservennligheten strukturert tematisk 

og kronologisk, ikke systematisert etter hva som er relevant for de enkelte revisjonskriteriene vi har 

utledet. 

 

4.1. Sigdal kommunes handlingsplaner for bosetting av flyktninger 

Kommunens gjeldende handlingsplan er «Handlingsplan for arbeidet med flyktninger i Sigdal 

kommune 2018-2022». Planen beskriver blant annet prosessen med bosetting, herunder samarbeid 

med IMDI. Planen beskriver videre forberedelsene flyktningenes ankomst, blant annet klargjøring av 

bolig, førstegangs helseundersøkelse, barnehage, skole, SFO og norskopplæring. 

Handlingsplanen omtaler også hva som skal skje etter bosetting. Når det gjelder kostnader i 

forbindelse med etablering i Norge, omtaler planen blant annet etableringspakke, økonomisk stønad 

til personlige ting (klær, sko m.v.), bidrag til fritidsutstyr, tannbehandling og utgifter til briller. Til 

forskjell fra planen fra 2006 sier 2018-planen ikke noe konkret om utgifter til førerkort og bilhold. 

Sigdal kommune hadde tidligere (fra 2006) «Handlingsplan for arbeidet med flyktninger i Sigdal 

kommune». I struktur og innhold hadde den store likheter med den gjeldende planen. Men 2006-

planen var langt mer detaljert når det gjaldt beskrivelsen av hva som skulle tildeles av stønad ved 

bosetting i Norge. Blant annet gikk det fram at førerkort skulle støttes med 5000 kroner, 

etterskuddsvis.  

 

 

4.2. Tilsyn fra Fylkesmannen, 2016 

Fylkesmannen førte i 2016 tilsyn med om Nav Sigdal sikret forsvarlig kartlegging, vurdering og 

beslutning av søknader om sosialhjelp. Fylkesmannen avdekket to avvik, det vil si lovbrudd: For det 

første at Nav Sigdal ikke sikret vurderinger og beslutninger av avgjørelser om sosialhjelp iht. lov og 

forskrift, for det andre at Nav Sigdal ikke sikret forsvarlig saksbehandling. 

Rapporten etter tilsynet beskriver både styrker ved saksbehandlingen og forhold som måtte rettes. 

På den positive siden merket Fylkesmannen seg: 

• Henvendelser i mottaket i NAV får rask vurdering og avklaring 

• Kort saksbehandlingstid og ventetid for timeavtale  

• Rask håndtering av nødhjelpssøknader  

• NAV har fokus på kartlegging av barns særlige behov for stønad.  



 

Av forbedringspunkter som gjaldt sosialhjelp til bosatte flyktninger, merket Fylkesmannen seg: 

• Vedtakene om sosialhjelp tilfredsstilte ikke lovens krav til konkrete og individuelle 

vurderinger. Det var kun henvist til «Handlingsplan for arbeid med flyktninger i Sigdal 

kommune» fra 2006. 

• Søknader om sosialhjelp fra flyktninger ble i hovedsak framsatt muntlig uten at de ble 

nedtegnet og dokumentert i kommunens saksbehandlingssystem. Det fremkom i samtale at 

muntlige søknader hadde blitt avvist muntlig. Dermed var brukere avskåret retten til å klage 

og å få prøvd sin sak. 

• Vedtak om økonomisk stønad til flyktninger blir som hovedregel fattet etter sotjl. § 19. Denne 

praksisen bærer preg av å være en praktisk og teknisk løsning fremfor en konkret vurdering 

av stønad etter bestemmelsen.  

Revisjonen har etterspurt rådmannens plan for retting av avvik etter tilsynet, og mottatt denne. Av 

planen går det blant annet fram at interne møteplasser ville bli endret. Flyktningkonsulent ville i 

framtiden delta i interne fagmøter om sosialhjelp, noe vedkommende ikke hadde gjort tidligere, som 

Fylkesmannen hadde pekt på. 

 

4.3. Orientering til hovedutvalget, 2017 

Kommunedirektøren og Nav-leder har opplyst at i 2017 holdt administrasjonen v/ Nav-leder 

orientering for hovedutvalg for helse og sosial (utvalgets møte 29. august 2017). I forkant av møtet 

hadde Nav-leder utarbeidet et notat, stilet til rådmannen, om status for arbeidet med bosatte 

flyktninger. Notatet var vedlagt saken «Meldinger hovedutvalg helse og sosial 29.08.17» 

(arkivsaksnummer 17/138-7). 

Notatet gav informasjon om hvor mange flyktninger som hadde kommet til Sigdal i 2016 og 2017, 

norskopplæring m.m. 

Mot slutten av notatet ble spørsmålet om flyktningenes økonomiske behov berørt. Her gikk det blant 

annet fram: 

«… vi [har] startet et arbeid hvor vi vurderer hvordan flyktningetjenesten skal se ut framover. 

Dette vil i første omgang medføre noen endringer rundt hvordan vi behandler de økonomiske 

behovene til flyktningene og for noen av dem blir det en omstilling som kommer til å kreve 

mye veiledning fra vår side.» 

På bakgrunn av dette ville revidering av handlingsplanen for bosetting av flyktninger i Sigdal 

kommune bli utsatt til første halvdel av 2018. 

 

 



 

4.4. Varsel fra tidligere ansatt, 2020 

Hovedutvalget for helse- og sosial behandlet i møte 22. juni 2020 (sak 6/20) varsel fra en tidligere 

ansatt i kommunen, som gjaldt tildeling av sosialhjelp til bosatte flyktninger. Hovedutvalget anmodet 

kontrollutvalget om å se på saken, som var bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak 7. september 

2020 (sak 36/20) og kommunestyrets vedtak 24. september 2020 (sak 80/20) om gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. 

I gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen har vi vært i kontakt med varsleren. 

 

4.5. Samtale med ansatte 

I gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen har vi hatt en gruppesamtale med fire ansatte ved Nav 

Sigdal. Innholdet i samtalen er gjengitt nedenfor. 

Da flyktningebølgen kom 

De ansatte har i samtale med revisjonen vært tydelige på at kommunen ikke var rustet for 

flyktningebølgen, da den kom i 2015/ 2016. Det var for lite personalressurser til å håndtere den store 

mengden flyktninger som kom, og overgangen fra å motta én familie hvert andre år ble brå. 

Det var ikke tid til å saksbehandle korrekt og fullstendig. Saker måtte løses konkret – det ble en del 

«quick fix» gjennom vedtak, uten at sakene var så godt utredet som de burde vært. Som et bilde på 

ressursmangelen i denne perioden, har en av de ansatte uttrykt det slik at dersom de hadde hatt fem 

ansatte på området – i stedet for én – kunne man kanskje maktet å saksbehandle etter boka.  

Det er også riktig å si at stønadsnivået en periode bar preg av stor hjertevarme for flyktningene som 

kom. 

En annen mangel var at det var for lite ressurser til miljøarbeid og veiledning av flyktningene, slik at 

de kunne bli kjent med det norske samfunnet. 

Det generelle nivået på sosialhjelpen 

Internt har nivået på sosialhjelpen vært mye diskutert. Flere har ment at stønadsnivået på noen 

områder har vært for høyt, dvs. for «raust». Ledelsen har vært kjent med disse faglige diskusjonene. 

Internt var det ansatte som reagerte på nivået på stønadene enkelte fikk, og det hendte at 

stedfortreder for Nav-leder, i Nav-leders fravær, nektet å godkjenne vedtak om tildeling av stønad. 

Det er likevel ikke slik at alle ansatte har ment at praksis har vært for liberal over hele linja – det noen 

har ment har vært for liberalt har andre ansatte ment har vært helt på sin plass. 

Samtidig har det blitt understreket at diskusjonen om «rausheten» i stønadsnivået ikke var en 

diskusjon som kom med flyktningebølgen i 2015/ 2016. Diskusjonen har vært der helt siden 

sosialkontoret ble en del av Nav-systemet. 



 

Diskusjonen om «rausheten» er heller ikke bare en diskusjon om stønad til bosatte flyktninger, men 

det gjelder stønad til befolkningen i Sigdal generelt. 

Det er enighet blant de ansatte om at for raus tildeling av stønad er å gjøre mottakeren en 

bjørnetjeneste, om det er en flyktning eller ikke. Det kan gi et urealistisk bilde at hvilket utgiftsnivå 

den enkelte kan forvente å leve på. For flyktninger som ikke kjenner det norske samfunnet, handler 

det også om at kommunen fra første dag må bidra med å gi realistiske forventninger hos 

flyktningene, og bistå med opplæring iblant annet økonomistyring. 

Fra 2016/ 2017 har praksis blitt lagt om og strammet inn. Dette kom både som følge av ting 

Fylkesmannen pekte på ved tilsyn i 2016, og som følge av de faglige diskusjonene internt. Det var en 

stor jobb å snu praksis. 

De ansatte opplyser at praksis for tildeling av sosialhjelp til bosatte flyktninger i dag er i samsvar med 

regelverket. Det er mindre faglig uenighet internt nå, men i enkeltsaker kan det selvsagt være ulike 

synspunkter. 

Husleie og flytting 

Tidligere, fram til 2016/ 2017, ble husleieutgifter betalt «ved siden av» introduksjonsstønad og 

sosialhjelp. I praksis ble da husleien dekket direkte, uten at det ble gjort noe vedtak om tildeling av 

stønad, og uten konkret behovsvurdering av om den enkelte faktisk hadde krav på slik stønad. 

Praksis er endret. I dag blir husleieutgifter for bosatte flyktninger behandlet på samme måte som 

husleieutgifter for alle andre, det vil si at det må søkes, behovet for hjelp må dokumenteres med 

blant annet inntektsopplysninger, og det fattes vedtak etter lov om sosiale tjenester §§ 18 og 19. 

Det har vært mye flytting. Det skyldes blant annet at mange først ble bosatt i private boliger i 

kommunen. Senere ønsket Sigdal kommune å gjøre bruk av kommunale boliger som sto tomme. 

Barnehage/ SFO 

Når det gjelder barnehageutgifter, har de ansatte vist til at kommunestyret i 2006 gjorde vedtak om 

fri barnehageplass for flyktninger. For SFO-utgifter blir det gjort konkrete vurderinger, men 

integreringshensynet står sterkt, og taler ofte for at utgiftene dekkes, dersom familien selv ikke har 

tilstrekkelige midler. 

Utgifter til barnehage og SFO gikk tidligere «ved siden av» sosialhjelpen, dvs. uten formelt vedtak og 

konkret vurdering av den enkeltes situasjon og behov. I dag saksbehandles det riktig, dvs. på samme 

måte som husleieutgiftene. 

Førerkort og bil 

De ansatte opplyser i samtale at spørsmålet om sosialhjelp til førerkort og bil har vært mye diskutert 

internt. Både på prinsipielt grunnlag – om det er riktig at slike utgifter skal dekkes av sosialhjelp – og i 

konkrete vurderinger i den enkelte sak.  



 

Praksis har vært at kommunen har ytt stønad til ett førerkort pr. familie. Det gjelder ikke helt 

ubetinget; det skal alltid gjøres en konkret vurdering av den enkeltes behov for førerkort. Men på 

grunn av det dårlige kollektivtilbudet i Sigdal, kreves i praksis førerkort og bil, i alle fall dersom man 

skal være aktuell for arbeidsmarkedet. 

Det er ikke tvil om at flere førerkort har blitt veldig dyre for kommunen. Det er lenge siden sist det ble 

tildelt stønad til dette, fordi de fleste familier nå har en voksen med førerkort.  

Når kommunen først anerkjenner behovet for førerkort, har kommunen også sett behov for stønad til 

bil. Her har praksis vært varierende; alt fra fullfinansierte bilkjøp ved hjelp av sosialhjelp til 

lånefinansiering (dvs. sosiallån). Også her er det lenge siden sist kommunen gav stønad. 

 

4.6. Gjennomgang av enkeltsaker 

I arbeidet med forvaltningsrevisjonen har vi gått gjennom et utvalg enkeltsaker, og undersøkt 

hvordan søknader om økonomisk stønad fra bosatte flyktninger har blitt kartlagt, vurdert og besluttet. 

Vi har sett på perioden fra 2016 og fram til i dag. 

Revisjonen har gått gjennom 11 av om lag 20 saksmapper. Når vi skriver «om lag» 20 mapper, henger 

det sammen med hvordan man teller: I noen tilfeller har ungdommen i familien etter hvert fått egen 

saksmappe, som i praksis betyr at én familie på ett tidspunkt er representert i én saksmappe, men 

etter hvert i to. Vi har vurdert det som ikke nødvendig å gå gjennom flere saksmapper fordi 

tendensene i det vi observerte (gjengitt nedenfor) var helt sammenfallende i de 11 mappene, og fordi 

disse tendensene samsvarer med opplysninger ledelsen og de ansatte selv har gitt oss. 

Revisjonens observasjoner i dokumentgjennomgangen kan oppsummeres slik: 

For 2016 og første halvår 2017: 

• Saksmappene inneholder bare vedtakene om tildeling av stønad. Det foreligger ikke 

søknadsskjemaer, innhentet dokumentasjon på søkerens økonomiske og personlige situasjon, 

eller notater fra samtaler med den som søkte stønad.  

• Det foreligger få avslagsvedtak i saksmappene. 

• Det var vanlig med hyppige, enkeltstående vedtak til avgrensede stønadsformål. Noen 

familier kunne ha 40-50 vedtak i løpet av et år. 

• Vedtakene er snaut begrunnet, og gir i realiteten ofte ikke uttrykk for mer enn at kommunen 

mener vilkårene for det omsøkte er oppfylt. 

Fra andre halvår 2017: 

• Saksmappene inneholder søknadsskjemaer og innhentet dokumentasjon på søkerens 

økonomiske og personlige situasjon. 

• Det foreligger både vedtak som innvilger stønad og vedtak som avslår stønad. 



 

• Vedtakene er gjennomgående tilfredsstillende begrunnet. Det vises til hvilke inntekter og 

utgifter den enkelte familie har, hvilke behov den enkelte familie har og om de har muligheten 

til å dekke behovene selv. 

• Vedtakene bygger på riktig generell forståelse av loven, herunder forståelsen og 

sammenhengen mellom §§ 18 og 19 i loven. Det er eksempler på at stønad (korrekt) avslås 

etter § 18, men deretter i samme vedtak likevel innvilges etter den mer skjønnsmessig 

pregede § 19. Vedtakene gir gjennomgående også uttrykk for at kommunens vurdering er at 

den innvilgede stønaden er vurdert å gi et forsvarlig livsopphold, og forhold til statlig 

veiledende satser for stønad til livsopphold er kommentert.  

• Eksempler på stønad til førerkort viser at det i flere tilfeller er innvilget stønad til dette, der 

kostnadene har blitt høye, flere ganger rundt eller over 100 000 kroner. 

I hele perioden har praksis vært at alle vedtak er godkjent og signert av Nav-leder, eller i noen relativt 
få tilfeller av Nav-leders stedfordtreder.  

 

4.7. Opplysninger fra ledelsen 

Nav-leder har i samtale med revisjonen opplyst: 

• I dag kan man se at kommunen ikke var rigget til å ta imot så mange flyktninger på så kort tid 

som den gjorde i 2015 og framover. Tidligere hadde kommunen tatt imot en familie hvert 

andre år, og med flyktningkrisen kom det 30 personer på relativt kort tid. 

• Mange flyktninger hadde nok krav på sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønaden. Men i for 

liten grad sørget Nav for at den enkeltes konkrete situasjon ble kartlagt og dokumentert godt, 

før tildeling av sosialhjelp til særskilte utgifter ble vedtatt. Noen utgifter, som husleie og 

barnehage, ble dekket direkte av kommunen, uten vedtak etter lov om sosiale tjenester i Nav. 

Dette var i tillegg til introduksjonsstønaden. Det førte til en situasjon der det er grunn til å tro 

at en del flyktninger fikk mer i stønad enn det minimum de hadde krav på etter loven, fordi 

konkrete behovsprøvinger i for liten grad ble gjort.  

• Fylkesmannens tilsyn i 2016 pekte på flere forhold som måtte rettes opp. I 2017 holdt Nav-

leder orientering for hovedutvalg for helse og sosial, og orienterte om endringer i praksis med 

stønadstildeling. Praksis ville bli strengere, og Nav forventet å bruke mye tid på å veilede 

flyktningene om grunnene til det. 

• Praksis med stønad til førerkort og bil er utslag av bevisste valg fra Nav sin side. Skal man 

være aktuell for det lokale arbeidsmarkedet i en kommune med så dårlig kollektivtilbud som 

Sigdal, må man disponere bil. 

Kommunedirektøren har på forespørsel fra revisjonen opplyst følgende til spørsmålet om kommunen 

kunne justert praksis for tildeling stønad tidligere, og forklart om prosessen med å legge om praksis: 

«Revisjonen fra fylkesmannen ble foretatt sommeren 2016. Plan for retting av avvik ble sendt 

fylkesmannen på høsten og det var sånn sett ikke mye tid før årsskiftet til å rette opp avviket 

og endre praksis.  



 

Det var krevende for NAV kontoret å stå i en endring av praksis og i tillegg var det krevende 

for flyktningene som ville oppleve en reduksjon i inntekt som følge av innstrammingen.  Dette 

førte til mye støy og gjorde det nødvendig for NAV leder å være til stede i alle diskusjonene 

for å skape en forståelse for at det var en omlegging som skyldtes en endret praksis basert på 

en gjennomgang av en praksis som ikke hadde vært god nok.   

Det ble holdt flere fellesmøter hvor det ble grundig orientert om endring av praksis og i tillegg 

ble det holdt møter med hver enkelt familie.  Kommunedirektøren var med på flere av disse 

møtene for at det ikke skulle oppfattes som at enkelte saksbehandlere ved NAV kunne velge 

hvordan de ville behandle søknader om sosialhjelp, men at dette nå ble gjort ut fra en felles 

forståelse for hvordan praksis skulle være» 

 
 
 
  



 

5. Revisjonens vurdering 

5.1. Kartlegging av søkerens situasjon og behov 

Revisjonskriterier som gjelder kartlegging av søkerens behov: 

• Kommunen skal sikre at det ved behandlingen av alle søknader om økonomisk stønad 

innhentes konkrete opplysninger om søkerens faktiske situasjon og behov for stønad. 

Kommunen skal i hver sak vurdere hvilke opplysninger som er nødvendige og relevante. 

• Saken skal være så godt opplyst som mulig før det foretas vurderinger og tas beslutninger 

om økonomisk stønad. 

 

Revisjons vurdering for perioden 2016-2020 kan sammenfattes slik: 

Kommunens praksis for kartlegging og dokumentasjon var i utgangspunktet ikke i samsvar med 

gjeldende regelverk. Kommunen sørget ikke for at det ved behandlingen av alle søknader ble 

innhentet konkrete opplysninger om søkerens faktiske situasjon, og sakene var ikke så godt opplyst 

som mulig før vedtak ble gjort. 

Det er på det rene at saksbehandlingen i stor grad var basert på muntlige søknader, noe også 

Fylkesmannen pekte på ved tilsynet i 2016. Da ble det også pekt på at det hendte at muntlige 

søknader også ble avslått muntlig, noe som for alle praktiske formål fratar søkeren klageretten. 

I de tilfellene der sosialhjelp ble innvilget, viser revisjonens gjennomgang av saksmappene at disse 

mappene i praksis bare består av selve vedtakene. Det finnes ikke, eller bare helt unntaksvis, 

søknadsskjemaer eller notater fra samtaler som viser fra søkeren har ment å søke om. 

Gjennomgående finnes ikke noen dokumentasjon på den faktiske situasjonen søkeren var i, da han 

eller hun søkte om sosialhjelp. Det innebærer at det verken da eller nå i ettertid er mulig å gjøre en 

vurdering av hvilket behov den enkelte hadde for det som det var søkt om stønad til, og heller ikke 

hvilken mulighet vedkommende hadde til å betale de aktuelle utgiftene selv, enten med 

introduksjonsstønaden eller med andre inntekter eller disponible midler. Vedtakene var stort sett 

også snaut begrunnet. At dette var praksis, er også bekreftet i samtaler med de ansatte og med Nav-

leder. 

Men revisjonen ser det som like klart at praksis har blitt lagt om. Vi har sett både at Fylkesmannen 

hadde tilsyn med kommunen i 2016, og at det har vært interne diskusjoner i kontoret om praksis for 

tildeling av sosialhjelp til bosatte flyktninger. Etter samtalene legger revisjonen til grunn at arbeidet 

med justering av praksis var en prosess som begynte i 2016. 

Revisjonens gjennomgang av saksmapper viser at en markert og sporbar endring i praksis kom rundt 

sommeren 2017. 



 

Etter dette tidspunktet inneholder saksmappene utfylte søknadsskjemaer som viser hva søkeren har 

ment å søke om sosialhjelp til. I økende grad er det også arkivert innhentede saksopplysninger som er 

nødvendig for å kunne vurdere om den enkelte er i en situasjon der han eller hun har rett til 

sosialhjelp. Ettersom saksmappene er tradisjonelle «papirmapper» gir dette seg helt konkrete utslag 

i at mappene blir tykkere etter hvert som årene går. 

Revisjonens vurdering er at praksis for kartlegging av søkerens faktiske situasjon og behov for 

sosialhjelp fra sommeren 2017 har vært tilfredsstillende og i samsvar med revisjonskriteriene og 

gjeldende regelverk. 

 

 

5.2. Vurdering og tildeling av økonomisk stønad 

Revisjonskriterier som gjelder vurdering og tildeling av stønad: 

• Kommunen skal sikre at vurdering og beslutninger om økonomisk stønad gjøres i henhold 

til lovkrav. Søknader om økonomisk stønad avgjøres etter en konkret individuell vurdering 

av søkerens behov, samt muligheter til selv å dekke behovet. 

• Stønaden skal sikre et forsvarlig livsopphold. 

• Stønaden bør ha som formål å gjøre mottakeren selvhjulpen. 

• Dersom statlige veiledende satser og/eller kommunale veiledende satser legges til grunn 

for utmåling av stønad, skal det alltid vurderes om det på bakgrunn av den individuelle 

vurderingen er grunnlag for utmåling utover satsene (ev. grunnlag for lavere utbetaling enn 

satsene tilsier) 

• Dersom søknad avslås med hjemmel i lov om sosiale tjenester i Nav § 18, vurderes det om 

stønad kan ytes med hjemmel i § 19 

 

Generell vurdering 

Revisjons vurdering kan sammenfattes slik: 

Vi har ovenfor sett at praksis for kartlegging av søkerens behov i utgangspunktet ikke var 

tilfredsstillende, men ble justert i løpet av 2016/ 2017, med merkbar og sporbar effekt fra sommeren 

2017. 

Den samme tendensen finner vi også for kommunens vurdering og tildeling av sosialhjelp. 

I utgangspunktet var praksis preget av uvanlig hyppige vedtak om relativt små stønadsformål. Det var 

ikke uvanlig at en familie kunne ha 40-50 vedtak om stønad til ulike formål i løpet av et år, som hver 

for seg var konkrete og avgrensede. Det er for så vidt ingenting i veien for å arbeide på denne måten, 

men revisjonen oppfatter det som uvanlig å operere med så mange og så hyppige vedtak. Samtidig 



 

kan nok praksis delvis forstås på bakgrunn av at mange flyktninger i 2016 og 2017 var i en 

etableringsfase i Norge, som gjorde at mange utgifter måtte dekkes i en tidlig fase. 

Det var sjelden noen sporbar og konkret vurdering om søkeren fylte vilkårene for stønaden. 

Vedtakene var gjennomgående snaut formulerte, og – noe forenklet – ga i realiteten ofte ikke uttrykk 

for mer enn at kommunen mente at vedkommende hadde rett til stønad til de konkrete 

utgiftspostene det var søkt om.  

De ansatte har opplyst at det er riktig å si at vedtakene bar preg av stor hjertevarme for flyktningene. 

På den andre siden, som Fylkesmannen pekte på i 2016, hendte det også at søknader kunne bli 

avslått muntlig, noe som ikke var i samsvar med regelverket. 

En annen side ved praksis i 2016-2017, var at enkelte utgifter ble dekket av kommunen, uten at det 

ble gjort vedtak om det, og uten konkret behovsprøving av om vilkårene for hjelp til formålet faktisk 

var oppfylt. Med andre ord ble disse utgiftstypene dekket «ved siden av» den enkeltes 

introduksjonsstønad og eventuelle supplerende vedtak om tildeling av sosialhjelp. At dette var 

praksis, er bekreftet i samtaler med de ansatte og av Nav-leder. Det var særlig tale om husleieutgifter 

og utgifter til barnehage, men til det siste nevner revisjonen at de ansatte har vist til 

kommunestyrevedtak om fri barnehageplass for bosatte flyktninger.  

Men også her ser vi altså omlegging av praksis, med markert endring fra sommeren 2017.  

Vi har sett at Nav-leder i notat (august 2017) som gikk til hovedutvalget, uttrykte seg slik; 

«… vi [har] startet et arbeid hvor vi vurderer hvordan flyktningetjenesten skal se ut framover. 

Dette vil i første omgang medføre noen endringer rundt hvordan vi behandler de økonomiske 

behovene til flyktningene og for noen av dem blir det en omstilling som kommer til å kreve 

mye veiledning fra vår side.» 

Dette var et supplement til Nav-lederens muntlige orientering til hovedutvalget. Notatet isolert sett 

sier ikke så mye konkret om hvilke endringer som ville bli nødvendige. Men henvisningen til at det for 

noen flyktninger ville bli en omstilling som ville kreve mye veiledning fra kommunens side, viser slik 

revisjonen ser det klart at det var tale om en innstramming av praksis.  

Revisjonen ser det slik at administrasjonen her orienterte de folkevalgte om situasjonen på en måte 

som gav de folkevalgte grunnlag for å stille ytterligere spørsmål om saken. Vi viser videre til 

kommunedirektørens redegjørelse, gjengitt i kapittel 4.7, om hvordan omleggingen av praksis ble 

gjennomført. 

Fra sommeren 2017 viser revisjonens gjennomgang av saksmapper at vedtakene isolert sett får 

høyere kvalitet. De viser i langt større grad enn tidligere til hvilke saksopplysninger kommunen har 

innhentet, hvilke opplysninger kommunen legger til grunn med hensyn til søkerens inntekter og 

utgifter, søkerens behov og søkerens muligheter til å dekke behovet med egne inntekter eller midler.  



 

I samtaler med de ansatte har det kommet fram at det ble ryddet opp i praksisen med å dekke 

husleieutgifter «ved siden av», det vil si i tillegg til introduksjonsstønad, uten vedtak og konkret 

behovsprøving. Revisjonens gjennomgang av saksmapper viser at husleieutgifter fra sommeren 2017 

behandles som en utgift som alle andre når søknader om sosialhjelp behandles, slik de skal. 

Husleieutgiftene er altså synlige i vedtakene. 

Samlet sett er revisjonens vurdering at fra sommeren 2017 har den klart dominerende tendensen 

vært at vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad er gjort i henhold til lovkrav. Søknader blir 

avgjort etter en konkret, individuell vurdering av søkerens behov og muligheter til selv å dekke 

behovet. 

Når det gjelder revisjonskriteriene om at stønaden skal sikre et forsvarlig opphold og ha som formål 

som å bidra til selvhjulpenhet, finner revisjonen også at praksis fra sommeren 2017 har vært i henhold 

til lovens formål. Revisjonen forventer ikke at ethvert vedtak inneholder konkrete drøftinger av 

hvordan stønaden bidrar til selvhjulpenhet – for eksempel dersom det innvilges stønad til en 

strømregning, noe som i en viss forstand er et mer rutinemessig vedtak. Men et annet eksempel er 

stønad til førerkort og bil (som vi kommer tilbake til nedenfor), som klart illustrerer kontorets fokus på 

at stønad skal hjelpe søkeren videre på vegen på å klare seg selv.  

Når det gjelder revisjonskriteriene om konkret utmåling av stønad (ikke rent standardisert ut fra 

veiledende satser) og bruken av §§ 18 og 19 i loven, er det revisjonens vurdering at praksis fra 

sommeren har vært i samsvar med regelverket. Revisjonens saksgjennomgang viste eksempler på at 

korrekt lovforståelse og konkret skjønnsutøvelse der stønad til et formål først korrekt blir avslått etter 

§ 18 i loven, men i samme vedtak innvilget etter den mer skjønnsmessige pregede § 19. 

 

Kommentar til enkelte stønadstyper 

Førerkort og bil: Et spørsmål som har vært diskutert mye internt i kontoret, er om det skal innvilges 

stønad til førerkort som sosialhjelp. I forlengelsen av det, er det også et spørsmål om den enkelte har 

rett til stønad (eventuelt lån) til bil, forsikring, reparasjoner osv. 

Sigdal kommunes handlingsplan (2006) for bosetting av flyktninger sier at det kan gis stønad til 

delfinansiering av førerkort med 5000 kroner, etterskuddsvis betalt. Handlingsplanen fra 2018 sier 

ikke noe konkret om førerkort. 

Det går fram av samtaler vi har gjennomført og gjennomgang av saksmapper at praksis er en annen:  

Praksis har i hovedsak vært at det gis stønad til førerkort til ett medlem av hver familie. Begrunnelsen 

ligger i Sigdal kommunes geografi og svake kollektivtransporttilbud. Skal man være aktuell for 

arbeidsmarkedet, må man i praksis disponere bil. Også fritidsaktiviteter for barn vil i stor grad kreve 

bil. Nav-leder har opplyst at praksis med stønad til førerkort og bil er utslag av et bevisst valg fra 

administrasjonens side. De ansatte har opplyst at det nå er lenge siden sist det ble innvilget stønad til 

førerkort og bil, ettersom de fleste familier nå har førerkort og bil.  



 

Revisjonen ser ikke grunnlag for å kritisere praksis med tildeling av stønad til førerkort. 

Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 omtaler i kapittel 4.18.2.41 utgifter til bilhold: 

«Utgifter til bilhold ligger normalt utenfor livsoppholdet. Folketrygden har egne 

stønadsordninger knyttet til nødvendig bilhold. Hvis tjenestemottaker eier en bil av nøktern 

standard, og ikke har rett til slik støtte, eller støtten ikke er tilstrekkelig, og bruk av bil er av 

særlig stor betydning for vedkommende, kan imidlertid utgifter til bil medregnes i 

stønadsberegningen. Dette kan for eksempel skyldes helsemessige forhold, barn og unges 

situasjon eller fravær av alternative transportmuligheter.» 

Omtalen handler om hvorvidt utgifter til bilhold er en del av den enkeltes nødvendige utgifter til 

livsopphold, som skal tas hensyn til i vurderingen av om vedkommende har rett til sosialhjelp. 

Utgangspunktet er at slike utgifter er utenfor, men vi ser at i konkrete tilfeller kan og skal utgifter til 

bilhold regnes med. Vi ser også at både hensynet til barn og unge og fravær av andre 

transportmuligheter er relevant i vurderingen.  

Rundskrivet nevner at stønad til førerkort i konkrete tilfeller kan ytes etter lovens § 19: 

«Økonomisk stønad til dekning av utgifter som er nødvendige for å sikre den enkelte et 

forsvarlig livsopphold, skal innvilges etter bestemmelsen om stønad til livsopphold. Hvis 

utgiften ikke er nødvendig for livsoppholdet for den enkelte eller selve utgiften ligger utenfor 

utgiftene som inngår i et forsvarlig livsopphold, skal økonomisk stønad til livsopphold avslås. 

Stønad kan da innvilges etter denne bestemmelsen ut fra tjenestemottakers helhetlige 

livssituasjon og behovet for det stønaden skal dekke. Dette kan for eksempel gjelde utgifter til 

ulike type kurs, spesielle fritidsaktiviteter, alternative behandlingsformer, ferie eller 

ferieaktiviteter til barn, unge eller familien, bil og førerkort og dekning av gjeld.» 

Førerkort er prinsipielt sett altså noe man kan ha rett til som sosialhjelp etter loven, men det krever 

alltid en konkret vurdering.  

Tar man kommunens handlingsplan fra 2006 på ordet og sier at den enkelte maksimalt kan få dekket 

5000 kroner – og det etterskuddsvis – vil det være å sette strammere rammer enn loven selv. Det har 

kommunen ikke anledning til, fordi det vil være å begrense innbyggernes rettigheter etter loven. Rett 

nok bygger lov om sosiale tjenester på utstrakt bruk av skjønn, men det er like fullt en rettighetslov 

for den enkelte. Og gitt normale kostnader ved å ta førerkort og den økonomiske situasjonen de 

fleste flyktninger er i, vil den praktiske konsekvensen være at de ikke kan ta førerkort, med de 

konsekvensene det kan gi for mulig deltakelse i arbeidslivet og barns deltakelse i fritidsaktiviteter. 

En annen sak er at administrasjonen burde orientert de folkevalgte om at praksis på området var en 

annen enn den som gikk fram av handlingsplanen fra 2006, slik at kommunestyret fikk foranledning til 

å justere handlingsplanen slik at den på et overordnet plan ble i samsvar med regelverket. 

Så kan man stille spørsmål ved om det er heldig at kommunen har dekket utgiftene til en del 

føreropplæringer som har vært svært kostbare, flere av dem rundt 100 000 kroner. Men dette er et 

spørsmål som må løses gjennom veiledning av søkeren og samarbeid med kjøreskolene, og som ikke 



 

kan løses gjennom vedtak alene. Slik regelverket er utformet, kan man ikke – dersom man først har 

kommet til at søkeren har behov for førerkort – avslå eller begrense stønaden fordi føreropplæringen 

blir mer kostbart enn normalt. 

 

Husleie og flytting: 

Vi har ovenfor sett at husleieutgifter tidligere ble dekket «ved siden av» introduksjonsstønad og 

supplerende vedtak om sosialhjelp, dvs. at husleie ble dekket uten vedtak og konkret behovsprøving. 

Dette har blitt lagt om fra sommeren 2017.  

De ansatte har i samtale med revisjonen opplyst at det har vært mange flyttinger for de bosatte 

flyktningene. Dette skyldes dels kommunens ønske om å bruke kommunale boliger. 

 

5.3. Samlet vurdering 

Her oppsummerer vi opp mot problemstillingen for forvaltningsrevisjonen: 

«Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune 

vært i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016?» 

 

Vi har i kapittel 5.1 sett at kartleggingspraksis i 2016 og første halvår av 2017 ikke var i samsvar med 

revisjonskriteriene, men fra sommeren 2017 har vært tilfredsstillende. Den samme observasjonen gjør 

seg gjeldende med hensyn til vurdering og tildeling av økonomisk stønad.  

Samlet vurdering blir da at tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal 

kommune ikke var i tråd med gjeldende regelverk i 2016 og første halvår 2017, men etter dette har 

vært i tråd med gjeldende regelverk.  

Det er riktig å si at praksis for tildeling av stønad fram til sommeren 2017 var liberal. Men dette må 

forstås inn i en kontekst. En kommune kan prinsipielt sett velge å legge stønadsnivået så høyt den vil, 

høyere enn det minimum som følger av lov om sosiale tjenester i Nav, uten at det medfører at 

stønaden formelt sett blir «ulovlig høy». Samtidig har kommunen et ansvar for å ivareta de doble 

formålene bak sosialtjenesteloven, som delvis står i et spenningsforhold: Stønaden skal sikre et 

forsvarlig livsopphold. Og samtidig bidra til å gjøre mottakeren økonomisk selvhjulpen, noe som i 

praksis utelukker et langvarig stønadsnivå som er nær eller over den inntekten vedkommende 

realistisk kan forvente i arbeidslivet. 

Det er også verdt å merke seg det som fra de ansatte i samtale med revisjonen; diskusjonen om 

praksis har vært for liberal er ikke ny, og den gjelder ikke bare bosatte flyktninger som gruppe. Vi har 

fått opplyst at spørsmålet om liberal praksis kom i forbindelse med Nav-reformen (som begynte i 

2006), ikke i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. 



 

Og diskusjonen internt har handlet om stønadsnivået på sosialhjelp til sigdølinger i sin alminnelighet, 

ikke bare de bosatte flyktningene. 

Revisjonen oppfatter det ikke slik at det gjennom årene har vært et unisont synspunkt blant de 

ansatte at tildelingspraksis til bosatte flyktninger har vært for liberal på alle punkter. I enkelte 

spørsmål har noen ment at praksis har vært liberal, mens andre mener at den har vært slik den skal. 

Det er på det rene at spørsmål om stønad til førerkort og bilhold er blant spørsmålene som har vært 

mye diskutert. Som det går fram av rapporten, er det revisjonens vurdering at administrasjonen har 

lagt seg på en tildelingspraksis med god forankring i lovverket, selv om det i noen tilfeller, sett 

utenfra, kan vekke reaksjoner at enkelte førerkortopplæringer blir dyre og dermed kostbare for 

kommunen. 

Administrasjonen orienterte hovedutvalget i august 2017 om omlegging av praksis for stønad til de 

bosatte flyktningene.  

Revisjonens konklusjon innebærer ikke at det fra sommeren 2017 ikke har forekommet noen vedtak 

det kan stilles spørsmål ved. Fagområdet preges av mange og skjønnsmessige vurderinger gjennom 

et år, og det vil alltid forekomme vanskelige saker der utfallet kan diskuteres. Men revisjonen ser det 

som klart at fra sommeren 2017 har praksis ved Nav Sigdal bygd på riktig generell lovforståelse og 

det som framstår som innarbeidede måter å jobbe på.  

Avslutningsvis peker vi på at det både fra de ansatte og Nav-leder er opplyst at kommunen ikke var 

forberedt på den store flyktningestrømmen som kom i 2015/ 2016. Det var ikke tid til å saksbehandle 

korrekt og fullstendig. Saker måtte løses konkret – det ble en del «quick fix» gjennom vedtak, uten at 

sakene var så godt utredet som de burde vært.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. Konklusjon 

Revisjonens samlede vurdering at tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i 

Sigdal kommune ikke var i tråd med gjeldende regelverk i 2016 og første halvår 2017, men etter dette 

har vært i tråd med gjeldende regelverk.  

En mer samlet framstilling av revisjonens vurderinger går fram av kapittel 5.3 og av det innledende 

sammendraget. 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. 

Kommunedirektørens uttalelse til utkast til rapport av 15. januar 2021 følger som vedlegg til 

rapporten. 

 

 

Drammen, 18. januar 2021 

 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden 

Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor 

 

 

 

  



 

Referanser 

Dokumenter fra Sigdal kommune: 

• «Handlingsplan for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune», 2006 

• «Handlingsplan for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune 2018-2022» 

• Plan for retting av avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen, 2016 

• Notat om justeringer av praksis for tildeling av økonomisk stønad, vedlagt saken «Meldinger 

hovedutvalg helse og sosial 29.08.17» (arkivsaksnummer 17/138-7). 

• Diverse rutinebeskrivelser 

• Saksmapper for bosatte flyktninger 

  



 

Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektøren, datert 

15. januar 2021 

 

 

 

Kommunedirektøren tar rapporten til etterretning. 

  

Vennlig hilsen 

   

Jostein Harm 

Kommunedirektør 

Sigdal kommune 

 

 

  



 

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon3 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er 

anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og 

denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske 

prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for 

at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant 

metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter 

arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for 

disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og 

dersom det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

 

3 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

Punkt Innhold 

1-5 Innledning  

6-9 Krav til revisor  

10-11 Bestilling  

12-17 Revisjonsdialogen  

18-19 Prosjektplan  

20-21 Problemstilling(er)  

22-25 Revisjonskriterier  

26-30 Metode og data  

31-33 Vurderinger og konklusjoner  

34 Anbefalinger  

35-41 Prosjektrapport  

42-44 Dokumentasjon  

45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  



 

 

 

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 

oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med 

administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt 

gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 

som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) 

slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være 

begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal 

være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet 

innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes 

pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og 

svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis 

eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal 

konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. 

Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i 

forvaltningsrevisjonsrapporten.  



 

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 

formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 

løsninger.  

 

 

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så 

leservennlig som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen 

det reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 

vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 

revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Vedlegg 3 – Utledning av revisjonskriterier 

Problemstilling 

Undersøkelsen har følgende problemstilling: 

«Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune vært 

i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016?» 

Lovens uttrykk er «økonomisk stønad» - i dagligtale ofte kalt sosialhjelp. Den enkeltes rett til 

sosialhjelp er regulert i lov om sosiale tjenester i Nav. Loven gir kommunens innbyggere rett til ulike 

tjenester, sosialhjelp er en av disse. Andre tjenester er midlertidig botilbud, råd og veiledning og 

kvalifiseringsprogrammet.  

Rettigheten til økonomisk sosialhjelp følger i hovedsak av lovens §§ 18 og 19, mens det i andre 

bestemmelser i loven er gitt regler om (blant annet) adgangen til å stille vilkår ved tildeling av stønad 

(for eksempel at stønadsmottakeren skal møte til en bestemt aktivitet), og adgangen til å utbetale 

stønaden til andre enn stønadsmottakeren selv, dersom det er nødvendig for å sikre at stønaden 

brukes i samsvar med hensikten. 

Generelt om innholdet i regelverket 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt et utfyllende rundskriv (ofte vist til som hovednummer 35/ 

rundskriv H35) om hvordan lovens bestemmelser er å forstå, og dermed hvordan kommunene bør 

praktisere dem. 

Lovens § 18 (stønad til livsopphold) har slik ordlyd i første og annet ledd: 

«De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 

økonomisk rettigheter, har krav på økonomisk stønad. 

Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.» 

Sosialhjelp som rettighet kjennetegnes av (se rundskriv H35 kapittel 4.18.1): 

- Den skal sikre den enkelte et forsvarlig livsopphold 

- Stønaden er subsidiær dvs. at for at det skal foreligge rett til økonomisk stønad må den 

enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne 

midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter. 

Enhver har ansvar for å ta nødvendige skritt for å bli selvforsørget gjennom arbeid eller på 

annen måte. 

- Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve 

skjønn ved utmåling av stønad. 

- Et sentralt formål er å hjelpe mottakeren til å bli økonomisk selvhjulpen. 



 

Lovens § 19 (stønad i særlige tilfeller) har slik ordlyd: 

«Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp 

til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig 

livssituasjon.» 

Stønad i særlige tilfeller kjennetegnes av (se rundskriv H35 kapittel 4.19.1): 

- Bestemmelsen skal fange opp ulike behov for økonomisk hjelp som ikke dekkes gjennom 

stønad til livsopphold, i to ulike situasjoner: 

- For det første dersom det er tale om utgifter som ikke er nødvendig for søkerens 

«livsopphold», enten etter en konkret vurdering eller fordi det generelt er en utgiftstype som 

er utenfor livsoppholdsbegrepet. Dette kan for eksempel gjelde utgifter til ulike type kurs, 

spesielle fritidsaktiviteter, alternative behandlingsformer, ferie eller ferieaktiviteter til barn, 

unge eller familien, bil og førerkort og dekning av gjeld. 

- For det andre dersom det er tale om utgifter som er del av livsoppholdet, men søkeren har – i 

utgangspunktet – mulighet til å dekke utgiftene selv. Da skal søknaden avslås etter § 18. Noen 

ganger er det likevel grunnlag for å dekke utgiften etter § 19, fordi konsekvensene av å 

eksempelvis benytte oppsparte midler i den konkrete situasjonen vurderes som 

uforholdsmessig store. 

- Stønad etter denne bestemmelsen omtales ofte som «ikke pliktmessig», altså en stønad den 

enkelte søker ikke har rettskrav på. Avslag kan likevel være åpenbart urimelig, og da kan 

fylkesmannen gjøre om vedtaket, etter klage. 

 

Grunnlaget for revisjonskriteriene 

Vi har ovenfor gjort rede den generelle forståelsen av de sentrale lovreglene om kartlegging av 

behov og tildeling av økonomisk stønad/ sosialhjelp. 

Når det gjelder utledning av konkrete revisjonskriterier til bruk ved undersøkelsen av praksis ved Nav 

Sigdal, har revisjonen sett hen til veileder fra Statens Helsetilsyn:Veileder for tilsyn med sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk stønad  

(Internserien 13/2010). Helsetilsynet er faglig overordnet fylkesmennene i tilsynssammenheng, og 

veilederen er derfor normerende for de krav fylkesmennene stiller når det føres tilsyn med landets 

kommunale Nav-tjenester. 

Veilederen er fra 2010, og altså ikke av helt ny dato. På de punktene vi har utledet revisjonskriterier 

fra veilederen, er det imidlertid tale om de helt grunnleggende delene av sosial- og 

forvaltningsretten, der det ikke har skjedd vesentlige endringer siden 2010. 

 

 



 

 

 

Utledede revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene nedenfor, bygger på Statens helsetilsyns revisjonskriterier i Veileder for tilsyn 
med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk 
stønad (Internserien 13/2010) kapittel 3.6, med noen forenklinger gjort av revisjonen. 

Revisjonskriterier som gjelder kartlegging av søkerens behov: 

- Kommunen skal sikre at det ved behandlingen av alle søknader om økonomisk stønad 

innhentes konkrete opplysninger om søkerens faktiske situasjon og behov for stønad. 

Kommunen skal i hver sak vurdere hvilke opplysninger som er nødvendige og relevante. 

- Saken skal være så godt opplyst som mulig før det foretas vurderinger og tas beslutninger 

om økonomisk stønad. 

Revisjonskriterier som gjelder vurdering og tildeling av stønad: 

- Kommunen skal sikre at vurdering og beslutninger om økonomisk stønad gjøres i henhold til 

lovkrav. Søknader om økonomisk stønad avgjøres etter en konkret individuell vurdering av 

søkerens behov, samt muligheter til selv å dekke behovet. 

- Stønaden skal sikre et forsvarlig livsopphold. 

- Stønaden bør ha som formål å gjøre mottakeren selvhjulpen. 

- Dersom statlige veiledende satser og/eller kommunale veiledende satser legges til grunn for 

utmåling av stønad, skal det alltid vurderes om det på bakgrunn av den individuelle 

vurderingen er grunnlag for utmåling utover satsene (ev. grunnlag for lavere utbetaling enn 

satsene tilsier) 

- Dersom søknad avslås med hjemmel i lov om sosiale tjenester i Nav § 18, vurderes det om 

stønad kan ytes med hjemmel i § 19 
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Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 033  
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Saken behandles av   
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Kontrollutvalgets årsrapport 2020  
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  Kontrollutvalgets årsrapport 2020, vedtatt i kontrollutvalget 08.02.2021 

  
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets årsrapport 2020 fremlegges kommunestyret for behandling. 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyre føre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. 
 
Kommunestyret har kontrollansvaret jfr. kommunelovens § 22. 
I henhold til kommunelovens § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer i all hovedsak løpende gjennom 
året ved at saker og rapporter oversendes kommunestyret som refererte saker. I tillegg utarbeider 
kontrollutvalget hvert år en rapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Sekretariatet har utarbeidet vedlagte årsrapport 2020. 
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Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og 
eierskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 
2020. 
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Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid 
i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 
prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 
kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som f.eks. 
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 
gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2020.  
 
Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Sigdal kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer er 
som følger: 
 
Medlemmer:                                                      Personlige varamedlemmer: 

Jan Julseth (BL), leder 1. Heidi Hübner (BL) 

 2. Elsa Karin Tveiten (BL) 

Torunn Kolbjørnsrud (H), nestleder Heklen Jamne (H) 

Fredrik Aalien (Frp) Morten Melbye (FrP) 

Anne Ida Bråthen (Ap)  1.Ole Edvin Jokerud (Ap) 

 2.Karin L. Ravnås (Ap) 

 3. Magne Jørgensrud (Ap) 

Bjørn Solum (Sp) Bjørn Bakke (Sp) 

 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene avholdes i kommunehuset. 

I 2020 har kontrollutvalget hatt 5 møter og 56 saker har stått på dagsorden.   

I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 
kommuner for å begrense spredning av koronavirus (Covid- 19) og kommunens reglement har 
det blitt avholdt to fjernmøter gjennom kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams.  

Kontrollutvalgets leder har rett til å legge frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret. 
Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.  
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Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 9 dager før møtet. 
Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør 
og kommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor også 
møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også 
informasjon om kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til kontrollutvalget i 
Sigdal kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/sigdal/ 

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar 
kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre i tillegg til saker 
knyttet til revisjon. 
  
Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. Ulike saker krever imidlertid ulik 
framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar til å få 
tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst 
ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan 
også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene 
kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets 
side, slik som orienteringer, er plassert nederst i trappa. 

 
 

Orienteringer/redegjørelser 

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører har vært til stede i flere 
møter i 2020 og orientert om flere saker.  
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Kommunedirektøren har en fast post i alle møter der det informeres om forhold som har 
betydning for kontrollutvalget. Kommunedirektøren blir også invitert til å redegjøre for spesielle 
saker.  

I 2020 har temaene blant annet vært gebyrberegning innen vann og avløp, corona-situasjonen, 
kommunedelplanen (økonomi og status) status for eierskapsmelding, budsjett 2021 og 
spørsmål om innsyn ved en henvendelse. 

Kontrollutvalget blir informert om viktige saker som har betydning for utvalgets kontrollrolle. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren (fylkesmannen) har ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og 
samordne statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2020 
legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 
tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 
gjennomførte rapporter. Publiseringen av tilsynskalenderen har blitt forsinket og vil nok ikke 
fungere optimalt før i 2021. 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2020.  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. 
Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de 
avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2019 samt årsregnskapet til 
Sigdal Energi. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

I henhold til ny kommunelov skal revisor foreta forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges 
frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, 
med kopi til rådmannen, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. Dette er en ny oppgave som 
kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 (Revisjonsstandard for etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen), som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen etterleves.  

Kontrollutvalget har behandlet revisors uttalelse om gjennomført kontroll innen 
anskaffelser/innkjøp. Her ble det konstatert noen svakheter/mangler, og kontrollutvalget vil 
følge opp dette området videre. 
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Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
(ROV) av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. ROV ble gjort av 
kommunens revisor. Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel 
regelverk, mål, vedtak, kvalitet og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. 
Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det negative inntreffer.  

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 er godkjent av kommunestyret i møte 17.12.2020. 

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 
selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget har påsett at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon om internkontroll innen 
hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Rapporten er behandlet av kommunestyret. 
Kontrollutvalget vil følge opp rapportens forbedringspunkter innen kvalitetssystem, avviks-
meldinger og legemiddelgjennomgang. 

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger. Det 
planlegges rapportering til kommunestyrets møte 25. mars 2021. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og plan for eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for eierskapskontroll. 

Plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 er godkjent av kommunestyret i møte 17.12.2020. 

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 
i selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
 
Kontrollutvalget har foreløpig ikke bestilt eierskapskontroll. Imidlertid er tidligere gjennomført 
undersøkelse av Haglebu Vann- og Avløpsselkap fulgt opp. Oppfølging av undersøkelse av 
Tempelseter vann og avløp vil foretas i 2021. 
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Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 
noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva som skal foretas. Det er bare 
kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 
henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i 2020.    

Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon. Kontrollutvalget har behandlet engasjements-
brev fra revisor. Her reguleres en del forhold og vilkår knyttet til revisjonsoppdraget. 

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 
behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

• Oppsummering av revisjonen høsten 2019 
• Oppsummering av revisjonen 2019 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 
• Overordnet revisjonsstrategi 2020 
• Revisjonsberetninger 2019 for kommunen og Sigdal Energi  
• Åpenhetsrapport 2019 
• Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 

Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 
budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen.  Kontroll-
utvalget har utarbeidet forslag til budsjett 2021, med en samlet ramme på kr 1 044 000. 
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved 
kommunestyrebehandlingen. Kontrollutvalget har registrert at kommunestyret har redusert 
forslag til budsjettramme til forvaltningsrevisjon med kr 150 000 til kr 132 000. 

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes løpende til kommunestyret etter hvert 
som de foreligger. Dette er beskrevet under respektive punkter. 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 samt utvalgets årsplan 2020 har blitt behandlet av 
kommunestyret.   

Kurs og konferanser 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 
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egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 
erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget var 
representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2020, i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets 
medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet 
møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  

Kontrollutvalget har også fått innføring i kommunalt regnskap av kommunens revisor. 

Sekretariatsfunksjonen 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har i 2020 blitt ivaretatt av Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus), tidligere Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS.   

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) ble etablert 01.07.2020 etter sammenslåing av 
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
(Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

Sekretariatet har brukt 168 timer på kontrollutvalget i 2020. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2020 

Saksbehandling 150 

Møter i utvalget   18 

 168 

   
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med planer for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, årsplan og årsrapport. Oppgaver som utsendelse av 
møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 
journalføring er også med. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder og den praktiske 
tilretteleggingen av møtene. 
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Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 
 

Saksnr Sak 

1/20 Redegjørelse om gebyrberegning innen vann og avløp  

2/20 Henvendelse om vann og avløp 

3/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

4/20  Plan 2019 for revisjon mv 

5/20 Regnskapsrevisjon 2019 - Brev nr. 25 

6/20 Oppfølging av diverse orienteringer 

7/20 Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020 

8/20 Kontrollutvalgets årsplan 2020 

9/20 Oppfølging av årsplan 2020 

10/20 Eventuelt 

11/20 Innføring i kommunale regnskap 

12/20 Kommunedirektørens kvarter 

13/20 Uttalelse til årsregnskap 2019 for Sigdal Energi  

14/20 Uttalelse til årsregnskap 2019 for Sigdal kommune 

15/20 Finansrapportering 

16/20 Åpenhetsrapport 2019 

17/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering ved forenklet etterlevelseskontroll 

18/20 Regnskapsrevisjon 2019 - Brev nr. 26 

19/20 Engasjementsbrev 

20/20 Uavhengighetsvurderinger 

21/20 Forvaltningsrevisjon om intern kontroll innen hjemmetjenesten og sykehjem 

22/20 Skatteoppkrevingen 2019 

23/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

24/20 Referatsaker 

25/20 Eventuelt 
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26/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om internkontroll innen hjemmetjenesten og 
sykehjem 

27/20 Uttalelse til årsregnskap 2019 for Sigdal Energi 

28/20 Engasjementsbrev 

29/20 Uavhengighetsvurderinger 

30/20 Regnskapsrevisjon 2019 - Brev nr. 26 

31/20 Skatteoppkrevingen 2019 

32/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

33/20 Referatsaker 

34/20 Eventuelt 

35/20 Kommunedirektørens kvarter  

36/20 Budsjettøkning 2020 for kontrollarbeidet 

37/20 Forvaltningsrevisjon om internkontroll innen hjemmebaserte tjenester og 
sykehjem 

38/20 Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Sigdal kommune 

39/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

40/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

41/20 Referatsaker 

42/20 Eventuelt 

43/20 Kommunedirektørens kvarter 

44/20 Forenklet etterlevelseskontroll av anskaffelser - Brev nr. 27 

45/20 Oppfølging av tidligere undersøkelse om Haglebu Vann- og Avløpsselskap AS 

46/20 Overordnet revisjonsstrategi 2020 

47/20 Prosjektplan om sosialhjelp til bosatte flyktninger 

48/20 Status for forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger 

49/20 Plan 2020-2024 for forvaltningsrevisjon 

50/20 Plan 2020-2024 for eierskapskontroll 

51/20 Henvendelse fra Sigdal Arbeiderparti 

52/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 
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53/20 Møteplan 2021 

54/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget 

55/20 Referatsaker  

56/20 Eventuelt 

 

 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 223 A10 &01  
Arkivsaksnr.: 20/691     

 
Saken behandles av   
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Videre drift av Eggedal barnehage  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune gir Eierstyret i Eggedal barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en 

periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og med desember 2023. Forutsetningen for garantien er  

at budsjettet for det enkelte år utarbeides i samarbeid med administrasjonen og deretter godkjennes av 

Kommunestyret.  

Et evt. underskudd dekkes via ekstrabevilgning på ramma til oppvekst det enkelte år. 

Ordningen med kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i arbeidet 

med kommunebudsjettet for 2024.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Referat fra dialogmøte i Eggedal barnehage des.2020 

Referat fra dialogmøte med Enger barnehage 

Referat fra dialogmøte med Eggedal barnehage jan.2021   

 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Sigdal kommune er positiv til videre privat drift og gir derfor eierstyret i Eggedal barnehage garanti om 

dekking av evt. underskudd ut fra budsjett godkjent av kommunestyret. Kompensasjonen stilles til 

rådighet i tre år fom januar 2021 til og med desember 2023.  

Ved et evt. underskudd, økes ramma til oppvekst tilsvarende.  

 

 

 



Bakgrunn 

Eierstyret i Eggedal barnehage har meldt Sigdal kommune at de ikke har økonomisk grunnlag for videre 

drift, og at de derfor har ønske om at Sigdal kommune tar over videre drift fra august 2021. 

Sigdal kommune har god erfaring med at private aktører drifter barnehagene, og har en intensjon om 

videre privat drift av Eggedal barnehage. Det ble derfor i KS 17/12-20 bla at vedtatt at» Det gjennomføres 

samtaler med andre barnehager der det sjekkes ut om andre styrer kan være villig til å drifte Eggedal 

barnehage mot en eventuell kompensasjon. Videre drift, driftsform og økonomiske konsekvenser for 

Eggedal barnehage utredes videre og sak legges fram for kommunestyret så raskt som mulig i 2021.» 

 

Fortløpende etter Kommunestyret 17/12 ble det invitert til et dialogmøte med Eggedal barnehage den 

21/12 for å informere om vedtaket i Kommunestyret. Eierstyret stilte spørsmål om politisk vilje til å betale 

for drift av en annen barnehage kontra det å kompensere eierstyret i Eggedal videre, og hvordan og hvor 

lenge en eventuell kompensasjon skulle gis. Eierstyret ba om å få være med i prosessen videre før den 

endelige beslutningen tas om videre drift av Eggedal. 

 

Det ble avholdt dialogmøte med eierstyret i Enger barnehage 6/1- 21, for å avklare om de kan være 

interessert i å drifte Eggedal barnehage under sin organisasjon. De hadde behov for opplysninger om 

barnehagens økonomiske situasjon samt vite mer om hva en slik kompensasjon vil kunne være, 

før de kunne ta en beslutning på om dette er av interesse. Tall som ble etterspurt er framskaffet og 

oversendt Enger barnehage i etterkant.   
 

Administrasjonen har hatt dialog med daglig leder i Eggedal barnehagen etter møte i Enger barnehage. Det 

ble signalisert at eierstyret fortsatt kan være interessert i å drifte videre, men at de ønsket å vite form og 

størrelse på en økonomisk kompensasjon før de kan ta en endelige beslutning. 

 

Ordfører orienterte Formannskapet om status den 14/1-21, og det ble avtalt et dialogmøte mellom 

administrasjonen og politikere den 18/1-21. I dette møtet la oppvekstsjefen frem et notat hvor en mulig 

kompensasjon ble skissert. Kompensasjonen går ut på at Sigdal kommune gir eierstyret i Eggedal 

barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og 

med desember 2023. Forutsetningen for garantien er at budsjettet for det enkelte år utarbeides i 

samarbeid med administrasjonen og godkjennes av Kommunestyret. Et evt. underskudd dekkes via 

ekstrabevilgning på ramma til oppvekst.  

  

Det ble avholdt et nytt dialogmøte med Eggedal barnehage den 25/1-21, og eierstyret er positive til å 

drifte barnehagen videre med garantien og klausul som er satt. Administrasjonen ser derfor ikke noe 

hensikt i å kontakte flere av de andre barnehagene, og eierstyret i Enger barnehage har blitt informert om 

Eggedal barnehages eierstyre ønske om å fortsette drift av Eggedal barnehage.  

 

Ordningen med kompensasjon og videre drift for Eggedal barnehage evalueres høsten 2023 i arbeidet med 

kommunebudsjettet for 2024.  

 

 

Vurdering 



En garanti om dekking av et evt. underskudd vil gi eierstyret den økonomiske sikkerheten de trenger for 

for å drifte videre. For å gi de ansatte og ledelsen forutsigbarhet for videre drift og for å imøtekomme de 

ulike svingningene som kan gi utslag, er det vurdert som hensiktsmessig at kompensasjonen stilles til 

rådighet i tre år fom januar 2021 til og med desember 2023.  

  

I møte med Formannskapet den 14/1-21 fikk administrasjonen avklart at Kommunestyrets vedtak om at 

videre drift, driftsform og økonomiske konsekvenser for Eggedal barnehage ikke forventes utredes videre 

på nåværende tidspunkt, men tas med i Prosjekt bærekraft og ny samfunnsdel for Sigdal kommune. 
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Enger Barnehage 
Nedalsveien 1 
 
3358 NEDRE EGGEDAL 
 
 
   
   
Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 
223 A10 &01 S.nr: 20/691-22 Sbh: BJO  06.01.2021 
 L.nr: 123/21 

 
 
 

Referat fra dialogmøte med Enger barnehage 06.01.2021  
 
Tilstede over Teams:  
Eierstyret i Enger barnehage representert ved Tonje Kaugerud, (daglig leder) Kim Andre Westby, 
Hege Narum Marita Hvila Coral (nestleder i eierstyret), Ole Thomas Bakken, (leder av eierstyret) Berit 
Nubberud og Bjørn Olav Leer. 
 
Administrasjonen: Jostein Harm, Toril Marlene Staxrud, Hanne Bredde Vig og Berit Kathrine Jokerud. 
 
Ordfører Tine Norman 
 
Agenda:  
Avklaringer rundt Kommunestyrets vedtak i KS 17/12-2020:  
Er Enger barnehage interessert i å drifte Eggedal barnehage mot en eventuell kompensasjon? 
 
Hanne ønsket velkommen til møtet, og vi tok en rask presentasjonsrunde av møtedeltakerne. 
Tine orienterte deretter om historikken og bakgrunnen for vedtaket i Kommunestyret.    
Kommunestyret er opptatt av varig og god drift av Eggedal barnehage uansett løsning. Eierstyret i 
Eggedal barnehage har snudd alle steiner i forsøk på å finne en løsning. De har gitt tilbakemelding om 
at de ikke ønsker å drifte videre og har bedt Sigdal kommune ta over.  
Kommunestyret vil gjerne ha fortsatt privat drift, og det ble i møte den 17/12 bestemt at 
administrasjonen skulle ta en ny utsjekk med andre barnehager for å høre om de kunne tenkte seg å 
drifte Eggedal barnehage videre mot en kompensasjon. 
  
Sigdal kommune v/ oppvekstsjef og barnehagekonsulent har etter at vedtaket ble fattet i 
Kommunestyret hatt et dialogmøte med Eggedal barnehage. De etterspurte også størrelsen på 
kompensasjonen. De ønsket å vurdere videre drift selv ut fra lovnaden om kompensasjon. 
 
I tråd med merknader til lov om barnehager § 17 er det kun tatt kontakt med Enger barnehage. Dette 
da det går frem at det kun er rent unntaksvis at flere små barnehager kan organiseres som en` 
virksomhet, og at det i vurdering må legges vekt på virksomhetens størrelse etter en sammenslåing, 
barnehagenes geografiske plassering i forhold til hverandre og tilgangen til kvalifisert personale.  
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Tanker/ innspill fra eierstyret i Enger barnehage: 
I utgangspunktet har de gitt tilbakemelding skriftlig til kommunen før om at de ikke er interessert i å 
overta driften i Eggedal barnehage. 
 
Det ble videre uttrykt generell for bekymring om de økonomiske tilskuddene for alle barnehagene i 
Sigdal.  Hva vil være en bærekraftig utvikling som sikrer driften av egen barnehage dersom det blir et 
underskudd i den sammenslåtte barnehagen? Vil kommunen i framtiden kompenserer barnehagene, 
dersom de pga, flere barn må øke bemanningen? Hvor interessert er Eggedal barnehage i at Enger 
skal ta over i stedet for at de skal bli kommunale? Hva vil kompensasjonen innebære og hvem skal få 
den?  Hvis kompensasjonen skal gis til noen andre, hvorfor kan ikke Eggedal barnehage få den? 
Hvordan skal Enger barnehage drifte Eggedal barnehage i pluss, når ikke de selv klarer det? Hva viser 
regnskapstallene for Eggedal barnehage for 2020, med særlig vekt på siste halvår? (Dette er mest 
interessant i og med at de da har drevet en avdelings barnehage.) 
 
Noen spørsmål ble svart ut, men noen spørsmål ble stående ubesvart. Det som er klart er følgende: 
 
Det er barnehagen som tar på seg driveransvar som vil motta kompensasjonen. Dersom Enger 
barnehage er villige til å vurdere å overta driften, vil administrasjonen komme tilbake til hva 
kompensasjonen skal innebære. 
 
Administrasjonen fremskaffer regnskapstall for 2020 og budsjett for 2021 for Eggedal barnehage og 
sender dette til eierstyret i Enger barnehage. 
 
Rådmannen påpekte at det er ønskelig med en så rask avklaring som mulig, grunnet situasjonen til de 
ansatte i Eggedal barnehage. 
 
Ordføreren tar opp spørsmål om størrelsen på kompensasjonen når Formannskapet møtes igjen nå i 
januar. 
 
 
Oppsummering:  
Eierstyret i Enger barnehage uttrykte at det er vanskelig å si noe om de er interessert i å drifte, da de 
ikke har tall hverken på regnskap eller kompensasjon.  
 
Administrasjonen vil ta kontakt med daglig leder i Enger barnehage etter at regnskapstall og budsjett 
for Eggedal barnehage er oversendt eierstyret.  
 
Informasjon om mulig kompensasjon vil oversendes så snart denne er tallfestet av politikerne i 
formannsskapet. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Berit Kathrine Jokerud 
Rådgiver for Oppvekst 
 
 
Dokumentet er godkjent for elektronisk forsendelse. 
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Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 
223 A10 &01 S.nr: 20/691-20 Sbh: BJO  21.12.2020 
                                  L.nr: 15077/20 
 
 
 
Dialogmøte med Eggedal barnehage 21.12.2020 over Teams 
 
Tilstede: 
Fra eierstyret i Eggedal barnehage: Linda H Knutsen, Glenn Nilsen Frøyse, Audun Frøvold, Lise Juvet, 
Gunn Strandbråten, Hege Kjernaas, Guro Storebråten Kolbjørnsrud og Håvard Haug samt repr. fra de 
ansatte, utdanningsforbundet og fagforbundet. 
 
Fra administrasjonen: Hanne Bredde Vig, Berit Kathrine Jokerud og Toril Marlene Staxrud. 
 
 
Oppvekstleder ønsket velkommen til møte, og hver og en presenterte seg. Oppvekstleder orienterte 
om vedtak i Kommunestyret 17/12-2020:  
«Kommunen garanterer fortsatt for drift av Eggedal barnehage. Det gjennomføres samtaler med 
andre barnehager der det sjekkes ut om andre styrer kan være villig til å drifte Eggedal barnehage 
mot en eventuell kompensasjon.  
Videre drift, driftsform og økonomiske konsekvenser for Eggedal barnehage utredes videre og sak 
legges fram for kommunestyret så raskt som mulig i 2021». 
 
Eierstyret stilte spørsmål om politisk vilje til å betale for drift av en annen barnehage kontra det å 
kompensere eierstyret i Eggedal videre. Kompensasjonen ble også satt opp med det at oppvekst skal 
redusere med 6.6 pedagogiske stillinger, og om det er juridisk riktig hvis en barnehage skal 
kompenseres mer enn de andre? Hvor lenge vil evt. kommunen garantere for videre drift fremover? 
Hva med kompensasjon Enger,- hvordan skal de kompenseres?   
 
Adm. vil ha et møte med Enger for å avklare om de vil drifte Eggedal barnehage videre og evt. med 
hvilken kompensasjon. Det skal være et ekstraordinært møte i KS 14/1 og administrasjonen vil 
orienterte politikerne om status etter dagens møte og møte med Enger. 



   
Eierstyret i Eggedal ba om å få være med i prosessen videre før den endelige  beslutningen tas om 
videre drift av Eggedal.  
 
Administrasjonen holder eierstyret orientert om resultatet etter møte med eierstyret i Enger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Berit Kathrine Jokerud 
Rådgiver for Oppvekst
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Eierstyret i Eggedal barnehage 
 
 
  
 
 
   
   
Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 
223 A10 &01 S.nr: 20/691-25 Sbh: BJO  25.01.2021 
 L.nr: 719/21 

 
 
 

Dialogmøte med Eggedal barnehage 25.01.2021 over Teams 
 
Tilstede: 
Fra eierstyret i Eggedal barnehage: Linda H Knutsen, Glenn Nilsen Frøyse, Lise Juvet, Gunn 
Strandbråten, Hege Kjernaas, Guro Storebråten Kolbjørnsrud og Håvard Haug.  
 
Fra administrasjonen: Hanne Bredde Vig og Berit Kathrine Jokerud. 
 
Oppvekstleder ønsket velkommen til møte og orienterte kort om status siden sist:  

Adm. har hatt et møte med Enger for å avklare om de vil drifte Eggedal barnehage videre, og det har 
vært avholdt et dialogmøte mellom administrasjonen og politikere for å se på mulige 
kompensasjonsordninger.  
 
Oppvekstleder la frem en grovskisse til et saksfremlegg, hvor Kommunedirektørens forslag går ut på 
at «Sigdal kommune gir Eierstyret i Eggedal barnehage garanti om dekking av et evt. underskudd i en 
periode på 3 år, fra og med januar 2021 til og med desember 2023. Forutsetningen for garantien er at 
budsjettet for det enkelte år utarbeides i samarbeid med administrasjonen og godkjennes av 
Kommunestyret. Et evt. underskudd dekkes via ekstrabevilgning på ramma til oppvekst. « 
 
Eierstyret i Eggedal barnehage var positive til forslaget som ble lagt frem, både når det gjelder 
tidsperspektiv og vilkår, og ga tilbakemelding på at det gir en trygghet at kommunen er så tett på.  
 
Saken skal opp til politisk behandling i februar runden og et endelig vedtak vil etter planen være 
fattet i Kommunestyret 25/3-2021 
 
Med hilsen 
 
 
Berit Kathrine Jokerud 
Rådgiver for Oppvekst 
 
 
Dokumentet er godkjent for elektronisk forsendelse. 
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Saken behandles av   
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Evaluering av tidligere planprosesser i Sigdal kommune  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på den nye kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen framlegge 
saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
 
 
 
 
Vedlegg:   
 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Framtidige planprosesser i Sigdal kommune skal bygge på den nye kommunelovens bestemmelser om 
samhandling mellom administrasjon og politikere. Som hovedregel skal administrasjonen framlegge 
saksframlegg for politisk behandling ved milepæler i det aktuelle planarbeidet.  
 
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret gjorde i sak KS 113/20 følgende vedtak: (siste ledd)….. Evaluering av tidligere 
planprosesser gjennomføres før vedtak av planstrategi for Sigdal kommune 2021-2025. 
 
Med denne bakgrunn legges det her fram en sak med en evaluering av tidligere planprosesser. 
Evalueringen har sin hovedvekt i prosessen med kommunedelplan for Tempelseter- Eggedal sentrum- 



Djupsjøen. Saken vil naturlig nok framstille administrasjonens subjektive oppfatning og vurdering av 
planprosessen. Den politiske debatten i forbindelse med saken vil kunne nyansere denne framstillingen.  
 
Vurdering/Evaluering 
 
Generelt om kommunal planlegging 
Kravet om kommunale planer vil fortsette i uoverskuelig framtid. Det medfører en stor belastning 
for en liten kommune at det er samme krav til planlegging i Sigdal som i en stor bykommune. Noen 
planer er lovpålagte, andre ikke. Sigdal er avhengig av å prioritere sine planressurser slik at det er 
mulig å prioritere de viktigste planarbeidene for kommunen. Kommunale planer er en del av 
kommunenes sjølråderett og innbyggernes mulighet for medvirkning. Planer må sees i sammenheng 
med nasjonale og regionale føringer 
 
Kommunenes planstrategi skal vise hvilke planer som skal gjennomføres når i den nærmeste 4 
årsperioden. Planstrategi for 2021-2024 legges fram for vedtak i KS i mars. Status for alle planer i 
kommunen er vist nedenfor. 
 
Status alle planer i kommunen 
 

 



 

 
 



 
Et kort tilbakeblikk - arealplan, regional plan og KDP 

 Planprogram for regional plan Norefjell – Reinsjøfjell ble vedtatt i KS 26.10.17 
 Vedtak i KS 14.12.17 om å utsette vedtaket av kommuneplanens arealdel inntil nærmere avklaring 

av hvordan «spredt bosetting» skulle tolkes 
 Sluttrapporten fra reisemålsanalysen ble vedtatt tatt til orientering i KS 14.12.17 
 Felles planprogram med Krødsherad for KDP ble vedtatt sendt på høring 14.12.17 
 Arbeidsmøter, felles FS møter med Krødsherad og åpne møter 
 Felles planprogram for KDP vedtatt i KS 23.03.18 
 Vedtak i KS 23.03.18 av kommuneplanens arealdel 
 Igangsetting av mulighetsstudie for Eggedal 
 Vedtak av veilederen for innspill til KDP i KS 26.06.18 (felles med Krødsherad) 
 Prinsipper for soneinndeling i regional plan vedtatt i FS 20.09.18 
 Arbeidsmøter 
 Frist for innspill til KDP 1. november 2018 
 Arbeidsmøter med gjennomgang og info. av innspill til KDP og inndeling av soner i reg. plan 
 Oppstart gjennomgang av KU`n til KDP i FS 22.11.18 
 Forslag til vedtak av KU`n til KDP lagt fram i FS 10.01.19.  
 Vedtak utsatt 
 Vedtak om å bestille analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse 
 Forslag til vedtak av KU`n til KDP lagt fram i FS på nytt 30.01.19. 
 Det  ble ikke gjort vedtak av KU`n 
 Gjennomgang av KU`n fortsetter i arbeidsmøter 
 Planforum 
 Oppklaringsmøter med FM og fylkeskommunen 
 Gjennomgang av arealinnspillene i KU`n til KDP vedtatt i FS 26.03.19 
 Forslag til vedtak av utkast til bestemmelser i FS 26.03.19  
 Vedtaket utsatt 
 Forslag til vedtak i FS 24.04.19 av alle dokumenter til KDP  
 Vedtak utsatt 



 Intern høring av regional plan i KS 25.04.19 
 Plandokumenter til KDP ble på nytt lagt fram i FS 15.05. og 11.06.19 
 Vedtak i Fylkestinget 19.08.19 om høring av regional plan 
 Vedtak i KS 15.09.19 om høring av KDP med frist 15.11.19 
 Mange innsigelser 
 Avklaringsmøter med innsigelsesmyndighetene 
 Befaring 09.03.20 (FS i Krødsherad og Sigdal) 
 Forhandlinger/møter med FM og fylkeskommunen om områder som tas ut i regional plan 
 Vedtak av regional plan i Fylkestinget 17.09.20 
 Vedtak i KS 24.09.20 om anke av vedtaket regional plan 
 Vedtak i FS 25.06.20 om at KDP ikke legges ut på ny høring 
 Vedtak i FS 18.08.20 om å gå til mekling på innsigelsene i KDP 
 Befaring 21.11.20 med FM og fylkeskommunen 
 Mekling om KDP 03.03.21 

 
Som det framkommer at punktlista over har planprosessene i denne perioden med regional plan, 
kommunedelplan for Tempelseter-Eggedal sentrum- Djupsjøen og siste del av kommuneplanens arealdel 
vært meget omfattende. Det har vært viktige veivalg som måtte tas i disse prosessenen som nok har 
påvirket omfanget av prosessene.  
 
 
Våre erfaringer 
Når vi ser tilbake på planprosessene opplever vi fra vårt ståsted at det i perioder har vært uklar ansvars- og 
arbeidsfordeling mellom adm. og politikere. Bruken av arbeidsmøter har forsterket denne uklarheten, ved 
at administrasjon og planutvalget har forsøkt å diskutere seg fram til løsninger. Tanken med denne 
uformelle arbeidsformen var god, men vi opplever at resultatet av denne arbeidsformen ikke ble slik som 
ønsket. Den nye kommuneloven som kom i slutten av den aktuelle perioden har også klargjort at uformell 
sammenblanding av administrasjon og politisk nivå ikke bør brukes.  
Arbeidsformen har ført til en svært detaljert tilnærming fra politikerne. Vår oppfatning er at denne 
detaljeringen ytterligere har visket ut skillet mellom administrasjon og politisk nivå. Hovedregelen i 
arbeidsdelingen mellom politisk nivå og administrativt nivå vil være at administrasjonen utreder saker på 
deltajnivå, mens politikerne gjør prinisppvedtak med basis i utredningene.  
Vi opplever at noe av årsaken til at dette har blitt resultatet i denne perioden har vært ulikt ståsted i 
forhold til hvilket mulighetsrom kommunen har for sin arealforvaltning sett opp mot statlige og regional 
myndigheters rolle.  
Detaljeringen og utforskningen av handlingsrommet har også gitt behov for mange kostbare utredninger 
underveis på temaer som lokalkunnskap og gode diskusjoner kanskje kunne løst.  
Det har vært stor tidsbruk fra både administrativ og politisk side over lang tid. Vår vurdering er at det ikke 
vil være rom for tilsvarende tids- og ressursbruk på planprosesser framover.  
 
 
Våre ønsker for det videre planarbeidet 

 Klart mandat og klare vedtak 
 Klargjøring av handlingsrommet til adm. 
 Ro til å gjøre faglige vurderinger 
 Vedtak på milepæler underveis 

 
 Om uenighet om veien videre: Vedtak som endrer retningen etter politisk ønske og som er faglig 

begrunnet 



 
Punktene over er prinsipper vi mener må være styrende for videre planprosesser.  
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Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024 vedtas slik den er framlagt og ihht. plan- og bygningsloven § 
10-1. 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

  

- Oppdatert utkast til Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024  

- Høringsinstanser 

- Høringsinnspill fra Bane Nor 

- Høringsinnspill fra NVE 

- Høringsinnspill fra Viken Fylkeskommune 

- Sammenstilling av høringsuttalelser 

   

 

Saksutredning  

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 17.12.20 i sak 113/20:  
Ihht. plan- og bygningsloven § 10-1 legges Planstrategi for Sigdal kommune 2021-2024 ut på høring og 
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 25.12.20 – 10.02.21. «Leve hele livet» og «Aldersvennlig samfunn» 
legges inn i planen.  
  
Evaluering av tidligere planprosesser gjennomføres før vedtak av planstrategi for Sigdal kommune 2021-
2025.  
  



Planutkastet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 25.10.20 – 10.02.21. Høringsutkastet ble 
sendt til statlige og regionale myndigheter, samt til nabokommuner. Høringsfristen var 10.02.21 og 
kommunen har mottatt tre høringsinnspill (se vedlegg). 
 
Kommunal planstrategi er et planleggingsverktøy som ble innført med den nye plan- og bygningsloven i 
2009. Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å drøfte 
utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 
valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål med planstrategien er å styrke den politiske 
styringen av hvilke planoppgaver som kommunen bør starte opp med eller videreføre. Hensikten er å legge 
til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
 
Ihht. plan- og bygningsloven §10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen 
ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Statlige og regionale myndigheter 
og nabokommuner skal medvirke i prosessen. 
 
Planstrategien beskriver kort hovedtrekkene i Sigdal kommunes nåsituasjon, forventet utvikling, samt 
behovet for nye planer/rulleringer/ferdigstilling av påbegynte planer. Beskrivelsen tar for seg alle 
kommunens sektorer og tjenesteområder.  
 
Høringsutkastet til Planstrategi for 2021-2024 er en rullering av Planstrategi for 2016-2019, som ble vedtatt 
av kommunestyret 26.04.18. Planarbeidet er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen 
direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelser til kommunens 
planstrategi. 
 

 

 

Vurderinger 

Høringsinnspillene er gjennomgått og vurdert. Oppdateringene er kommentert i dokumentet med 
sammenstillinger av høringsinnspillene (se vedlagt). Endringene er markert med grønn skrift i utkastet til ny 
planstrategi (se vedlagt).   
 
Kommunedirektørens vurdering er at de foreslåtte planene vil oppfylle kommunens behov for planarbeid 
perioden 2021-2024.  
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1.  Kommunal planstrategi og kommunalt plansystem 
1.2 Kommunal planstrategi 
Planstrategi er et planleggingsverktøy som ble innført med den nye plan- og bygningsloven i 2009. I 
lovens § 10-1 står det at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 
etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.  
 
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å 
drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. Kommunestyret skal i tillegg avklare hvilke 
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig 
siktemål med planstrategien er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal 
prioriteres. Kommunestyret skal ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye planer 
i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
 
Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens 
planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. Alle kommunale planer skal 
sees i sammenheng, både med hverandre og med de utfordringer kommunen som samfunn og som 
organisasjon står ovenfor. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn 
nødvendig. Det er viktig å fremheve at nye mål og strategier vedtas i økonomiplan, temaplaner og 
handlingsplaner osv. og ikke i planstrategien.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Det stilles krav til at forslag til vedtak av planstrategi skal gjøres offentlig 
kjent minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Planstrategien er retningsgivende for kommunes planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for 
kommunes innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. Gjeldende 
planstrategi er for perioden 2021-2024. 
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1.3 Kommunens plansystem 
 
Figuren under viser en skjematisk oversikt over kommunens plansystem. 
 

 
Fig. 1. Kommunalt plansystemet 

Kommuneplan  
Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Det skal gi langsiktige 
rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et 10-
20 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel 
og en handlingsdel. Et viktig prinsipp i plan- og bygningsloven er at det skal være sterke koblinger 
mellom samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen er førende for mer detaljerte planer samt årlig 
handlingsprogram med årsbudsjett og økonomiplan for de neste fire årene.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel viser kommunens langsiktige mål og strategier, 
hvilke utfordringer og muligheter man står overfor og ønsket utvikling i kommunen. Samfunnsdelen 
er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  
 
Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen. Den er juridisk bindende og styrer den 
langsiktige arealutnyttelse. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å bygge opp 
under mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse og 
bestemmelser. Kommuneplanens arealdel (og arealdelplaner) er styrende for mer detaljerte 
reguleringsplaner og utbyggingstiltak.  
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Kommuneplanens handlingsdel (handlingsprogram) er en plan for gjennomføring av 
kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner, sektorplaner og eventuelt andre planer, jfr. 
Plan- og bygningslovens § 11-1. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil prioritere de fire neste 
budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Handlingsdelen revideres årlig. I Sigdal inngår 
økonomiplan og årsbudsjett i kommuneplanens handlingsdel. 
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, jfr. Kommuneloven kap. 14.  
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 
regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens 
handlingsdel. Økonomiplanen utarbeides for fire år og revideres årlig.  
 
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer, jfr. Kommuneloven § 14-5. 
Årsbudsjettet skal konkretisere økonomiplanen og gjelder for hele kommunens virksomhet. 
Budsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel, og revideres årlig. 
 

Kommunedelplan  
En kommunedelplan kan utarbeides for et geografisk område, et tema eller for et 
virksomhetsområde. Kommunedelplaner har ingen særskilt status eller forrang framfor andre 
temaplaner, men krever at planarbeidet følger planlovens krav til prosess med utarbeidelse av 
planprogram og eksterne høringer med minimumstidsfrister.  
 

Sektorplan (temaplan)  
En sektorplan er definert som en plan for et bestemt område, tema eller sektor, og er en utdyping av 
kommuneplanen. Planen skal beskrive utfordringene på det aktuelle feltet, angi mål og definere 
strategier for å nå målene. Sektorplan utarbeides ikke etter plan- og bygningslovens prosesskrav for 
behandling, noe som åpner for en forenklet planprosess. Sektorplan har et mellomlangt 
tidsperspektiv på 4 år.  
 
Handlingsplan  
Handlingsplaner konkretiserer hvordan en overordnet plan skal følges opp med tiltak, ansvar og 
tidsfrister. En handlingsplan kan enten inngå som del av en kommunedel-/sektorplan eller fremmes 
som egen oppfølgende plan hjemlet i overordnet kommunedel-/sektorplan. Handlingsplaner som 
følger kommunedelplaner må rulleres årlig.  
 
 

2. Føringer som har betydning for kommunal planlegging 
2.1 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging  
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 hovedmål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. 
Regjeringen har bestemt at disse bærekraftsmålene, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer på. FNs bærekraftsmål vil derfor 
gjenspeiles i samfunnsplanleggingen på alle nivåer.  
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Fig. 2. FNs bærekraftsmål 
 
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging, jf. plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale 
forventningene skal legges til grunn for fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og 
kommunale planstrategier og planer.  
 
De nasjonale forventningene ble vedtatt av regjeringen 14. mai 2019 og samler mål, oppgaver og 
interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i 
samfunnsplanleggingen. Det pekes på følgende fire utfordringer som samfunnet står overfor: 
 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning  
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Staten utarbeider statlige planretningslinjer for å konkretisere de nasjonale forventningene. Disse 
skal også danne grunnlag for regional og kommunal planlegging. 
 
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal legges til grunn i all kommunal planlegging. Meldingens 
hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge. For å møte utfordringene og mulighetene som 
ligger i en befolkning som stadig blir eldre må vi tenke nytt. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om 
å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning.  
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2.2 Regionale føringer og forventninger  
Buskerud fylkeskommune ble en del av Viken fylkeskommune fra 01.01.2020. Regional planstrategi 
for Viken fylkeskommune for 2020-2024 «Veien til et bærekraftig Viken», ble vedtatt 18.12.20.  
 
Høringsutkastet til regional planstrategi beskriver fem langsiktige utviklingsmål, som beskriver et 
fremtidsbilde av hvordan man ønsker at Viken skal se ut i 2030: 
 

 Natur, klima og planetens tålegrense 
o I 2030 er hensynet til naturen og planetens tålegrense grunnleggende for all 

samfunnsutvikling i Viken. 
 God livskvalitet og like muligheter 

o I 2030 lever alle mennesker i Viken verdige og meningsfylte liv. 
 Grønn og rettferdig verdiskaping  

o I 2030 er Viken en nyskapende, internasjonalt konkurransedyktig og mangfoldig 
næringsregion som leder an i det grønne skiftet. 

 Omstilling og tillit   
o I 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan møte både kjente og uforutsette 

utfordringer og endringer 
 Sammen skaper vi Viken  

o I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i Viken. 
 
 På nivået under utviklingsmålene beskrives seks innsatsområder for en bærekraftig utvikling: 
 
1. Livskvalitet, velferd og like muligheter 
2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system 
3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring 
4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging 
5. Helhetlig by- og stedsutvikling 
6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold 
 
Fylkeskommunen er opptatt av at kommunene tar eierskap til mål og strategier i de regionale 
planene, og følger opp disse i sine kommunale planer.  
 
Andre regionale planer i Viken som vil være retningsgivende for vårt kommunale planarbeid er:  
 

 Regional plan for areal- og transport for Buskerud 2018-2035 
 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027  
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestre-Viken 2016-2021  
 Regional plan for kunnskapssamfunnet  
 Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping  
 Kollektivtransportplan for Buskerud fylke – utvikling mot 2030  
 Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud  
 Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2019-2035 

 
Fylkesmannen Buskerud ble fra 01.01.2019 en del av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen 
baserer sine forventninger til kommunen på nasjonale forventninger, med følgende prioriteringer og 
premisser:  
 
 Bærekraftig arealutvikling  
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 Folkehelse og boligsosiale hensyn  
 Samfunnssikkerhet  
 Klimatilpasning og naturbaserte løsninger  
 Snøhåndtering  
 Jordvern og økt matproduksjon  
 Strandsone, vassdrag og vannkvalitet  
 Fjellområder  
 Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer  
 Masseforvaltning  
 Digitalisering og effektivisering  
 Samordning og interesseavveining  
 
I tillegg har Fylkesmannen utarbeidet en oversikt over aktuelle forskrifter, retningslinjer, rundskriv og 
veiledninger. Disse ligger på www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/  
 
Nasjonalt forventningsdokument og regional planstrategi med tilhørende planer danner sammen 
føringer for den kommunale planstrategien.  
 
 

2.3 Interkommunalt samarbeid 
Osloregionen  
Sigdal kommune er medlem av Osloregionen som består pr. 1.1.2020 av 68 kommuner og 2 
fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansen ble stiftet 17.12.04 med mål om å styrke 
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategiene for å nå målet 
kan deles i to: 

1. Innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både 
konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre 

2. Den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og 
internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent. 

 
Samarbeidsalliansen jobber med følgende innsatsområder: 

 Areal og transport 
 Klima og miljø 
 Internasjonal profilering 
 Næringsutvikling og innovasjon 

 
Kongsbergregionen 
Etter 20 år som en del av regionrådet for Midt-Buskerud, vedtok Sigdal kommune 17.06.20 å bli en 
del av Kongsbergregionen. Regionen består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og 
Uvdal, Tinn, Hjartdal, Notodden og Sigdal. 
 
Kongsbergregionen er et praktisk samarbeid der man i fellesskap bruker hverandres kompetanse og 
ressurser for å nå felles mål. Visjonen er: ”En attraktiv og synlig region – som skaper verdier”. 
Gjennom felles prosjekter innen digitalisering og samfunnsutvikling er det i fellesskap utviklet 
tjenester til innbyggere og næringsliv. Kongsbergregionen er også en nettverksorganisasjon som 
legger til rette for møteplasser, arenaer, nettverk og arbeids-/faggrupper.  
 
Regionen er i dag politisk styrt gjennom Representantskapet (alle formannskapene) og Regionrådet 
(alle ordførerne). Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling og 
arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne.  
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Kongsbergregionen har «samfunnsutvikling» og «tjenesteutvikling» som satsingsområdene for 
perioden 2019-2030. Hovedsatsingsområdene innen samfunnsutvikling er: 

 Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel  
 Kompetanseutvikling og innovasjon  
 Fellesprosjekter innen næringsutvikling og steds- og områdeutvikling  

 
Satsingsområdene innen tjenesteutvikling er: 

 Kvalitet i tjenesteleveranse  
 Kompetanseutvikling  
 Innovasjon og digitalisering  

 
FNs bærekraftsmål er et rammeverk for utvikling i Kongsbergregionen og gir retningsvalg. Følgende 7 
av FNs 17 bærekraftsmål vektlegges: 
  
  3 - God helse  
  4 - God utdanning  
  9 - Innovasjon og infrastruktur  
11 - Bærekraftige byer og samfunn  
12 - Ansvarlig forbruk og produksjon  
13 - Stoppe klimaendringene  
17 - Samarbeid for å nå målene 
 

2.4 Lokale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel  
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er de to overordnede planene i kommunen.  
 
Samfunnsdelen for Sigdal kommune 2015-2030 ble vedtatt 11.12.2015, med visjonen «I Sigdal kan  
du skape no` sjøl.» Sigdal kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, investere i, ha fritidsbolig  
i og flytte til. Med bakgrunn i dette legges følgende til grunn for alt planarbeid i kommunen: «En årlig  
befolkningsvekst på 1,5 % i perioden fram til 2030. Vi skal både satse på å tiltrekke oss nye  
innbyggere, men ikke minst på å beholde de vi har». 
 
Kommuneplanens samfunnsdel omfatter både kommunen som samfunn og kommunen som 
organisasjon. Planen danner grunnlag for utarbeidelse av kommunens årlige handlingsprogram med 
budsjett, for økonomiplan og gir føringer for andre planer i kommunen.  
 
Kommunestyret vedtok 17.12.20 om å rullere Kommuneplanens samfunnsdel fra 2015.  Noen av de 
mest sentrale utviklingstrekk som ligger til grunn for en rulleringen er: 

- Regjeringens vektleggingen av FNs 17 bærekraftsmål, som skal legges til grunn i all samfunns- 
og arealplanleggingen i kommunene. 

- På bakgrunn av endret befolkningssammensetning og –antall står kommunen overfor 
utfordringer med å tilpasse kommunens tjenestetilbud til en framtidig økonomisk virkelighet.  

- Nedgangen i befolkningsveksten de siste årene viser at kommunens målsetting om en årlig 
befolkningsvekst på 1,5 % i perioden fram til 2030, vil være svært urealistisk. SSBs prognoser 
forventer en nedgang på ca. 0,4 % fram til 2030. 

- Kommunen ønsker å rette fokuset fra å være en tradisjonell hyttekommune til en 
reiselivskommune.  

- Arbeidet innen frivilligheten vil etter hvert stå sentralt i utviklingen av en kommune versjon 
3.0.  
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Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035 ble vedtatt sendt på høring 04.02.21. 
Høringsutkastet beskriver syv av FN`s bærekraftsmål, som skal ligge til grunn for arbeidet med 
samfunnsdelen. Høringsfristen er 21.03.21. Gjeldende samfunnsdel vil være retningsgivende for 
kommunen inntil ny plan er vedtatt. 
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 22.03.2018. Planen gjelder for hele kommunen med unntak 
av områdene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum, som ble tatt ut som egen 
kommunedelplan. Delplanen forventes vedtatt i løpet av våren 2021. Både kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel skal ha et langsiktig tidsperspektiv.  
 

3. Utviklingstrekk og sentrale utfordringer  
3.1 Befolkningsutvikling og sammensetning  
Tabellen under viser at Sigdal har hatt en jevn negativ befolkningsvekst de siste seks årene, med en 
gjennomsnittlig årlig nedgang på ca. 0,3 %. Det utslagsgivende har vært et negativt fødselsoverskudd 
- størst i 2015 og 2016 – og en negativ eller relativ lav netto innflytting. I perioden fra 2015 til 2020 
har det totalt vært en befolkningsnedgang på ca. 2,6 % (93 personer). 
 

Pr. 01.01. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Innbyggere 3 520 3 512 3 502 3 488 3 490 3 427 
Fødte 26 19 30 26 23  
Døde 53 49 46 31 32  
Fødselsoverskudd -27 -30 -16 -5 -9  
Innflytting 149 175 144 140 127  
Herav innvandring 36 44     
Utflytting 130 155 142 133 142  
Herav utvandring 5 3     
Netto tilflytting 19 -20 2 7 -15  
Folketilvekst -8 -10 -14 2 -23  

Tabell 1: Befolkningsutvikling i Sigdal 2015 – 2020 (Kilde: SSB) 
 
Befolkningsnedgangen i Sigdal kan ikke betegnes som dramatisk, men føyer seg inn i rekken sammen 
med andre distriktskommuner som opplever nedgang i befolkningen. SSB`s prognoser fram til 2050 
viser at urbaniseringen er i sterk vekst og liten eller ingen vekst i distriktene.  
 
Framskrivninger av befolkningsutviklingen fra SSB (prognoser for middels nasjonal vekst MMMM), 
viser en gjennomsnittlige årlige nedgangen i antall innbyggere på ca. 0,4 % fram til 2030.  
Aldersfordelingen forventes å bli som i de fleste andre mindre kommuner; en større andel over 67 år 
og en nedgang i aldersgruppen 6-15 år. Utvikling i aldersgruppen 67 år og over forventes å øke med 
ca. 10 % i perioden 2020-2024. For samme periode forventes en nedgang på ca. 15 % i aldersgruppen 
0-5 og 6-15 år.  
 
For øyeblikket har kommunen 193 personer med innvandrerbakgrunn (SSB 2020). Dette er en 
nedgang fra 2017 hvor tallet var 306 personer. De fleste kommer fra Polen, Litauen og Tyskland.  
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Utfordringer 
 Raske endringer i befolkningssammensetningen, med en nedgang i antall barn og unge og en 

økning i antall over 67 år, vil stille store krav til omstillinger og effektiviseringer av tilbud og 
tjenester  

 Å snu en svak negativ trend i befolkningsutviklingen til en relativ sterk vekst vil kreve 
offensive tiltak og nytenking  

 Å tilpasse sosial infrastruktur som skole, barnehage og helsetjenester til forventet 
befolkningsutvikling og sammensetning.  
 
 
 
 

3.2 Næringsutvikling og verdiskaping  
Sigdal blir gjerne oppfattet som en landbrukskommune, men bare 6,5 % av de sysselsatte jobber 
innenfor landbruket i kommunen. Det er 34,3 % av befolkningen som bor på landbrukseiendom, noe 
som viser at landbruket betyr mye for bosettingen. Hele 23,3 % jobber innen industri, men bare 2,9% 
jobber innen overnattings- og serveringsvirksomhet. Det er 14,5 % som jobber innen bygg- og 
anleggsvirksomhet, 8,4 % innen varehandel og reparasjon av motorkjøretøyer og 4,7 % innen 
transport. Det er Sigdal kommune som er den større arbeidsgiveren med en andel på 30,8 % (480 
personer), herav 22,2 % (347 personer) innen helse- og sosialtjenesten (SSB 2019).  
 
Det totale antall sysselsatte etter arbeidssted har økt med ca. 3 % i perioden 2015 – 2019 og figuren 
under viser utviklingen fordelt på næring.  
 

 

Fig. 3: Sysselsatte i Sigdal etter næring 2015 – 2019 (Kilde: SSB) 
 
Økningen finner vi innen bygge- og anleggsbransjen (14 %), som trolig kan relateres til en høy 
aktivitet innen hyttebygging de siste årene, innen overnattings- og serveringsvirksomhet (13 %) og 
noe innen industri (ca. 7 %). Nedgangen er først og fremst innen transport og lagring (25,7 %) og 
jordbruk (20 %), samt noe innen undervisning (6 %). 
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Kommunen har ca. 4 959 (SSB 2020) hytter og det er stadig stor etterspørsel etter flere. Utvikling og 
tilrettelegging for høyere standard med infrastruktur som strøm, nettilgang, vei, vann og avløp i 
enkelte områder vil være en viktig del av nærings- og verdiskapningen for kommunen i framtida. I 
tillegg ønsker kommunen i årene fremover en vridning fra å være en tradisjonell hyttekommune til 
en reiselivskommune. Kommunedelplan for Tempelseter, Norefjell og Eggedal sentrum ønsker å 
legge til rette for en slik utvikling, med bl.a. tilrettelagt infrastruktur, oppgradering av stier og løyper, 
tilrettelegging for sykling osv. Etablering av Sigdal Aktiv, med tilbud innen rafting, utleie av elektriske 
sykler, Gokart, SUP, teambuilding i aktivitetsparken i Eggedal, villreinsafari, via ferrata, guiding, samt 
andre tilbud som er under utarbeiding, er en viktig del av denne utviklingen. 

Sigdal har 1 858 sysselsatte som bor i kommunen og 1 560 har arbeidsplassen sin i kommunen (SSB 
2019). Dvs. en netto utpendling på ca. 16 % (ca. 300 personer). Utpendlingen er innen flere næringer, 
men først og fremst innen bygg- og anlegg, varehandel og undervisning. Innen helse- og 
sosialtjenester har kommunen en innpendling. Inn- og utpendlingen innen de nevnte næringene har 
vært relativt stabil de siste fem årene.  
 
Figuren nedenfor viser arbeidsplassveksten i næringslivet sammenliknet med landet og Buskerud. 
Nedgangen i 2009 skyldes finanskrisen og i 2015 var det oljekrisen som slo inn, men også en 
metodeendring i tellingen hos SSB. Sigdal har flere år der arbeidsplassveksten innen næringslivet har 
vært større enn landsgjennomsnittet. I 2018 var veksten i antall arbeidsplasser i Sigdal 3,6%, mot 
2,3% på landsbasis. 

 
Fig. 4: Arbeidsplassvekst i næringslivet (Kilde: Regional analyse Sigdal 2019. Telemarkforskning) 
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Ser vi på antall arbeidsplasser totalt (offentlig og privat), har det vært en vekst i antall arbeidsplasser 
de tre siste årene. På slutten av 2018 var det 1 141 arbeidsplasser i næringslivet og 450 i det 
offentlige (SSB). 
 
Arbeidsledigheten i Sigdal er på 2,1 % (NAV aug. 2020) og ligger blant de tre kommunene i Viken med 
lavest arbeidsledighet. Tross lav ledighet har kommunen utfordringer med å skaffe arbeid til de med 
høyere utdanning, med unntak av helse-, sosial- og undervisningsfagene. En voksende befolkning 
med stadig høyere utdanning gjør at utfordringene med å tiltrekke seg unge voksne forventes å øke.  
 
I forhold til handel er det mye å hente på handelslekkasjen, både fra hyttefolk som handler før de 
kommer, og fra fastboende som reiser ut for å handle. Det meldes likevel om økt omsetning hos 
handelsnæringen både i Prestfoss og i Eggedal de siste årene. Vinmonopolet ble etablert i Eggedal i 
2020, noe som trolig har gitt ringvirkninger til annen handel. 
 
Sigdal deltar i ulike interkommunale og kommunale næringsnettverk, som f.eks. Sigdal 
industriforening, Sigdal og Modum Bygdeservice, Prestfoss handelsstandsforening, Sigdal og Eggedal 
Turistservice (SET) og kompetansenettverket i Buskerud Næringshage.  
 
De aller fleste virksomhetene i Sigdal er små enkeltmanns-/familiebedrifter (gjennomsnitt 2 
sysselsatte pr. bedrift), med begrenset tradisjon for etablering og utvikling av nettverk og samarbeid 
mellom foretakene.  
 
 

 Utfordringer  
 Mange enkeltforetak med liten tradisjon for å utnytte det potensialet for vekst og 

verdiskaping som bl.a. ligger i nettverksbygging og samarbeid  
 Det er liten tradisjon for samarbeid mellom de største næringene og andre næringer for 

mulige ringvirkninger og knoppskyting  
 Lite tilpasset infrastruktur for økt vekst og et allsidig næringsliv  
 Kommunen har liten tiltrekning på unge voksne  
 Færre i arbeidsfør alder fremover dersom ikke kommunen lykkes i sin strategi om vekst  

 
 

Planbehov 
Ny plan: 

 Strategisk næringsplan 
 

3.3 Tettstedsutvikling, bosetting og arealbruk  
Tettstedsutvikling og bosetting 
Kommunen har tradisjon for utbygging av eneboliger. Av de 1 820 registrerte boligene i Sigdal utgjør 
leiligheter kun 11 stk. (SSB 2020). 
 
Figuren under viser boligbyggingstakten i kommunen, dvs. ant. boliger som er bygget pr. 1000 
innbyggere, i perioden 2000 -2018. Tallene er sammenliknet med tilsvarende tall for hele landet. 
Sigdal har hatt relativ lav utbyggingstakt de fleste årene siden 2000, bortsett fra i 2003, 2004 og 
2015. Det har blitt bygget i gjennomsnitt 3,6 nye boliger pr. 1000 innbyggere de siste ti årene. Dette 
er under landsgjennomsnittet, men omtrent middels av kommunene i landet. 
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Fig. 5: Antall nye fullførte boliger pr. 1000 innbyggere (Kilde: Regional analyse Sigdal 2019. Telemarkforskning) 
 
 
Prestfoss er kommunesentrum i Sigdal, med bl.a. kommunehus, barne- og ungdomsskole, sykehjem 
og aktivitetssenter, omsorgsboliger og bofellesskap, museum, kirke, bensinstasjon og butikker. 
Stedet har et fysisk avgrenset og tett sentrum, med gangavstand mellom de fleste tjenestene. Stedet 
har et stort potensiale for å videreutvikle en kombinasjon av tettstedstilpasset næring, boligområder, 
møteplasser og rekreasjon.  
 
Kommunen la ut et nytt boligfelt på 9 tomter i Prestfoss våren 2020. Av disse gjenstår pr. nå 5 
tomter. I tillegg er det noen private tomter som er byggeklare eller ferdig regulerte. Totalt er det ca. 
130 daa avsatt til boligarealer og som ikke er bebygde. Antall enheter vil avhenge av 
utnyttelsesgraden og det er store forskjeller på områdene og muligheter for utnyttelse. Prestfoss er 
her definert som området mellom Lindlykkodden i vest og Ebbesberg i øst, Holmen i nord og 
Kringstad i sør. I tillegg kommer ca. 70 daa boligområder litt utenfor Prestfoss sentrum (Solbakken og 
Øvre Vik). 
 
I tettstedet Nerstad litt lengre sør i kommunen, er sentrum ikke like tydelig avgrenset som i Prestfoss. 
Stedet har likevel et stort utviklingspotensial, spesielt med tanke på økt bosetting bl.a. som følge av 
nærhet til større arbeidsmarkeder litt lengre sør i fylket (Modum, Kongsberg, Hønefoss, Drammen). 
Det er store områder med dyrket mark i nær tilknytning til sentrum av tettstedet (dvs. til bl.a. 
barnehage, skole, idrettsanlegg og industribedrifter). Dette gjør at størsteparten av utviklingen av 
nye boligområder må vurderes å komme litt lengre vekk fra sentrum, men innenfor gangavstand.  
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Eksisterende kommunale boligfelt på Nerstad er nå fullt utbygd. I gjeldende kommuneplan er det ca. 
400 daa avsatt til boligformål og som ikke er utbygd. (Av disse ligger ca. 200 daa noe lenger sør for 
tettstedet). 

Nedre Eggedal har relativt få tettstedsfunksjoner, men har derimot en relativ høy konsentrasjon av 
boliger i tilknytning til industriområdene. Her finner vi bl.a. Sigdal Kjøkken AS, husprodusenten Blink 
Hus AS og Sigdal Mekaniske AS. I tillegg til industrinæringen har stedet butikk og barnehage. Stedet 
har et utviklingspotensial, som bl.a. er nært knyttet til konjunktursvingningene i Sigdal Kjøkken. En 
ev. vekst vil trolig innebære færre interessekonflikter med dyrka mark enn f.eks. på Nerstad. Det er 
ingen ledige kommunale tomter i Nedre Eggedal, men et nytt privat tomtefelt er ferdig regulert, men 
ikke ferdig opparbeidet. Totalt er det ca. 140 daa som er avsatt til boligformål og som ikke er 
bebygde i Nedre Eggedal. 

 
Tettstedet Eggedal sentrum lengst nord i kommunen har et stort potensiale både for utvikling av 
boliger og for tjenesteytende næring, bl.a. rettet mot hytte- og turistnæringen. Stedet ligger nært 
opp til de store hytteområdene og er et naturlig stoppested for innkjøp og bruk av ulike tjenester 
knyttet til aktiviteter i fjellet. Det er ca. 100 daa med boligarealer som ikke er utbygde i Eggedal 
sentrum. Noen få kommunale tomter er salgsklare og klare for utbygging. 
 
I den pågående planprosessen for kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal 
sentrum ønsker kommunen å legge inn ca. 90 daa til nye boligformål og ca. 100 daa til nye 
sentrumsformål i Eggedal sentrum. Delplanen forventes avklart i løpet av våren 2021. 
 
Kommunale boliger 
Sigdal kommune forvalter flere kommunale boliger, 64 boenheter ligger under helse- og 
sosialsektoren (Kilde: Årsmelding 2018). Helse og sosial har tildelingsretten til alle kommunale 
boliger. Det er en stadig etterspørsel etter kommunale boliger da det er få private boliger på 
markedet generelt og boliger som er særskilt tilrettelagt for enkelte grupper av befolkningen spesielt. 
Kommunen har selv solgt noen kommunale boliger til private aktører. 
 
Fritidsbebyggelse 
Sigdal kommune en hyttekommune med et stort utbyggingspress på fjellområdene. En 
hovedutfordring er å øke mulighetene for lokal verdiskaping og å utnytte mulighetene dette gir for 
varig næringsutvikling og arbeidsplasser innen handel, tjenester og aktivitetstilbud.  
 
En gjennomgang av gjeldende arealplaner i kommunen viser ca. 5 350 regulerte hytte- og 
fritidstomter, hvorav ca. 3 600 er bebygde. Det tilsier tomtereserver på ca. 1 750 fritidstomter 
(2020). I kommuneplanen for 2015-2030 legges det opp til nesten fordobling av områder til 
fritidsformål.  

Kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum er som tidligere nevnt ikke 
avsluttet, men her ønsker kommunen å legge til rette for ca. 4 000 daa til ny fritidsbebyggelse/fritids- 
og turistformål.  

Næringsområder 
Nye næringsområder omfatter utvidelse ved gartneriet i Prestfoss samt areal til lager og produksjon i 
Nedre Eggedal. I tillegg ønsker kommunen å legge ut ca. 300 daa til nye næringsformål innenfor 
kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. 
 
Det er verdt å nevne at næringsutvikling ikke kun er relatert til arealformålet næring i 
kommuneplaner-/delplaner. Utvikling av nye fritidsboliger må også sees på som næringsområder, da 
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flere av de nye områdene som kommunen ønsker å legge inn i kommunedelplanen, skal 
tilrettelegges for utleie. I tillegg vil ny fritidsbebyggelse føre til ringvirkninger til andre næringer og vil 
med det indirekte være en del av kommunens næringsutvikling. I første omgang for bygge- og 
anleggsbransjen og etterhvert også for de fleste andre næringene i form av økt handel og tjenester. 
 
 

Utfordringer  
 Mangel på egnede sentrumsnære bolig- og næringsområder. Kommunen er primært en skog- 

landbruks- og fritidskommune med få tradisjoner for og liten erfaring med sentrumsutvikling.  
 Relativ liten interesse fra private grunneiere for salg og/eller utbygging av nye boligområder  
 Liten tradisjon for samarbeid mellom kommunen og private grunneiere for utvikling av nye 

boligområder  
 Restriktiv holdning fra statlige myndigheter (Fylkesmannen) i forhold til spredt bosetning. For 

å få vekst i folketallet er kommunen avhengig av at det legges til rette også for noe spredt 
boligbygging.  

 Å ivareta frilufts- og rekreasjonsinteressene i fjellområdene i tråd med økende vekst i 
hyttebyggingen.  

 Å få realisert øvrige utbyggingsområder som ligger i ny kommuneplan og etter hvert i 
kommunedelplanen 

 
 
 
Planbehov  

 
Nye planer: 

 Sentrumsplan for Eggedal 
 
 

3.4 Infrastruktur – Samferdsel og veinett  
Sigdal er en langstrakt kommune. Fv. 287 er hovedfartsåren i kommunen og går gjennom alle de fire 
tettstedene fra sør til nord. Det er stor belastning på veien, spesielt i helger og ferier med tilreisende 
som skal til de store hytte- og fritidsområdene Djupsjøen, Tempelseter, Skare/Sandvassetra, 
Vestbygda og Haglebu. De viktigste tilførselsveiene fra nabo- og pendlerkommuner er Rv 35 til/fra 
Modum i sør og Fv. 191 til/fra Krødsherad kommune i øst.  
 
Det er bussforbindelser mellom tettstedene i kommunen og til/fra nabokommunene, men få er 
tilpasset tider knyttet til arbeidspendling. Det er derimot gode bussforbindelser for skoleelever til og 
fra skole/hjem. Enkelte skoleruter innebærer imidlertid lang ventetid for elevene, selv om ventetiden 
er innenfor regelverket.  
 
Det aller meste av dagens hovedvegnett i kommunen er av eldre årgang, med behov for vedlikehold, 
oppgradering og modernisering 

Gangveinettet er relativt godt dekket internt i tettstedene, med noen unntak. Eggedal mangler 
gangveimuligheter fra museumsområdet ved Eggedal Mølle til sentrum og i Prestfoss er det ingen 
gangvei fra området ved gartneriet til sentrum og fra sentrum til Sandsbråten. Nerstad mangler 
sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse nordover til Velstadbrua og sørover til Kolsrudbrua 
og videre sørover mot Solumsmoen.  
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Alle tettstedene har skiløyper fra sentrum og gjennom prosjektet «GOD TUR» er flere turstier i 
kommunen blitt kartlagt og merket. Stien opp til Madonnastatuen er steinlagt og topper lista over 
Norges mest populære turruter. Hovedskiløypene i fjellet er prioriterte områder i arbeidet med 
kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. All ny utbygging skal ivareta 
løypetraseene og det er fastsatt minimum avstand mellom ny utbygging og løypene. Øvre 
Djupsjøløype er under oppgradering for å kunne tilrettelegges for sykling på sommerstid. 
 
Ved flere av de offentlige byggene/institusjonene er det begrenset parkeringskapasitet. Dette gjelder 
spesielt ved Sigdalsheimen og ved kommunehuset. Videre vil det bli en utfordring å skaffe 
tilstrekkelig med parkeringsplasser knyttet til sentrumsgården.  
 
Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018 – 2035 legger opp til økt kollektivandel i 
byområdene. Planen konkluderer med at distriktene har større avstander og mer spredt bosetting, 
det gir derfor liten gevinst å satse på kollektivtransport for å redusere klimagass. Det legges ikke opp 
til noen styrking av kollektivtransporten i distriktene i fylket, men en bred samordning som kan 
frigjøre ressurser. Det vil være privatbilen som vil være transportmidlet i distriktene. 
Kollektivtransporten vil være knyttet opp mot og tilpasset skolekjøring. 
 
Sigdal er med i prosjekt By & Lab, med formål om å teste ut muligheter for et samarbeid mellom ny 
teknologi og en fjelldestinasjon. Sammen med lokalt næringsliv skal det utvikles et bærekraftig tilbud 
til det voksende markedet av ikke-kjørende tilreisende. Testarena er Norefjell og visjonen til 
prosjektet er å etablere nyskapende løsninger for mobilitet og varetransport i Norefjell. Innen 2024 
forventes det at autonome busser vil ferdes på Norefjell. 
 
 

     Utfordring  
 Å oppgradere Fylkeskommunens kjøre- og gangveier. Dette vil innebære store økonomiske 

investeringer  
 Ønsket befolkningsvekst og vekst i turist- og hyttenæringen vil sette krav til større kapasitet 

og tilgang på moderne standard innen alle områder av infrastrukturen.  
 Å endre adferdsmønster til økt bruk av lokale varer og tjenester og valg av miljøfremmende 

transport der dette er mulig  
 

 
Planbehov  
Rullering av: 

 Trafikksikkerhetsplan  
 

3.5 Folkehelse  
Folkehelse er et tverrsektorielt tema og et definert satsningsområde i kommuneplanens 
samfunnsdel. Folkehelseloven pålegger kommunen å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne 
i kommunen, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk som påvirker helsetilstanden. Det er 
utarbeidet en egen folkehelseoversikt for kommunen for 2018 – 2021 og en folkehelsestrategi som 
ble vedtatt i 2020. 
 
I følge Folkehelseinstituttets helsebarometer fra 01.01.20 skiller ikke Sigdal seg vesentlig ut fra 
landsgjennomsnittet eller fra Viken fylkeskommune. Differansen er størst når det gjelder andel av 
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befolkningen som er over 45 år og personer som bor alene. Her har Sigdal en større andel. 
Kollektivtilbudet i Sigdal er også langt dårligere enn i fylket for øvrig. 
 
Kommunen skårer bedre på flere områder innen miljø, skader og ulykker (drikkevannskvalitet, 
luftkvalitet, vold, trygghet i nærmiljøet osv.). Kommunen har færre husstander innen 
lavinntektsgruppen og færre andel arbeidsledige mellom 15-29 år. Det samme gjelder for andel barn 
av enslige forsørgere, personskader som er behandlet på sykehus, personer med psykiske 
symptomer og andel med psykiske lidelser. Derimot viser folkehelsebarometeret at kommunen har 
flere overvektige yngre og tidligere debut på alkoholbruk sammenliknet med landsgjennomsnittet og 
fylket.  
 
Folkehelseinstituttets data for ungdom bygger på tall fra Ung data. Registret gir et bredt bilde av 
hvordan ungdom i hele landet har det på ulike arenaer i livet. Resultatene gir en pekepinn på hvilke 
områder det kan være verdt å satse videre på for kommunen, og gir også et kunnskapsgrunnlag for å 
videreutvikle oppvekst- og folkehelsepolitikk. Det er i 2020 foretatt en ny ungdataundersøkelse som 
ligger på Sigdal kommunes hjemmeside. Det jobbes kontinuerlig med dataene og tjenesteutvikling av 
disse. I 2020 er det laget en strategiplan for barn og unges oppvekstmiljø i Sigdal med temaet «Tidlig 
innsats og tett på». Plan for rus, psykisk helse og vold vil bli revidert i 2020. 
 
Sigdal kommune har et unikt natur- og fritidsområde, som i dag brukes til rekreasjon både for 
innbyggerne og tilreisende. Kommunen har et godt utviklet sti- og løypenett, og flere grunneiere og 
frivillige har gått sammen om å utvikle tilbud innen både vinter- og sommeraktiviteter. Til sammen 
gir det unike naturlandskapet i kommunen svært gode muligheter for utendørs fysisk aktivitet. 
 
 

 Utfordring  
 Å bedre psykisk helse for unge jenter (Ung data 2020)  
 Å bevisstgjøre foreldre og ungdom på tidlig alkoholdebut (Ung data 2020)  
 Å bevisstgjøre ungdom som får tilbud om narkotiske stoffer (hasj og marihuana) til å stå imot 

press (ung data 2020) 
 Å bevisstgjøre innbyggere om frivilligsentralen som kan brukes til nettverksbygging og 

møteplasser 
 Å snu en negativ tendens mht. selvbilde, ensomhet (Ung data 2020)  
 Å bevisstgjør en helt befolkningsgruppe slik at alle innbyggerne tar ansvar for egen helse  
 Å få kommunen til å legge til rette for samarbeid med private og ideelle/frivillig 

organisasjoner slik folkehelsearbeidet krever  
 Å bevare frilufts- og rekreasjonsområder i fjellområdene hvor det er et stort utbyggingspress  

 
 
Planbehov  
Rullering av: 

 Ung i Sigdal 
 Folkehelsestrategi 

 
 

3.6 Helse og omsorg  
Kommunen skal sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til alle som bor eller oppholder seg i 
kommunen. Dette spenner vidt og omfatter både forebygging, behandling og tilrettelegging av tilbud 
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til alle pasient- og brukergrupper og alle andre. Det overordnede målet for de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende 
og tilpasset den enkelte brukers behov. Tjenestene må i større grad legge til rette for at brukerne kan 
leve aktive liv, samtidig som de skal ha trygghet for å få god hjelp og omsorg når de har behov for 
det (regjeringen.no). Brukere av helse- og omsorgstjenester har i dag mer sammensatte behov enn 
tidligere. Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Dette fordrer mer 
teambasert tjenesteyting og flerfaglig tilnærming. Kommunen har og vil få behov for personell med 
mer kompetanse og delvis også annen kompetanse i tillegg til tradisjonell kompetanse. Det stilles 
også økte krav til lederkompetanse.  

En særlig utfordring for kommunen er at antall eldre vil øke betydelig i årene fremover. Dette vil 
utfordre kommunens kapasitet og fordre nye måter å gi tjenester på. Det er stort behov for 
omstilling i tjenestene. En økende eldre andel i befolkningen er også en ressurs for kommunen og 
ikke minst et stort potensiale for å rekruttere til frivillighet. Kommunen har videre en særlig 
utfordring i flyktningetjenesten når det gjelder å få flyktninger i arbeid/aktivitet.  

Tjenestene i sektoren er i stor grad regulert og styrt av lovverk og nasjonale handlingsplaner og 
føringer. Viktige satsningsområder og uttalte målsetninger gjeldende for alle tjenester er 
eksempelvis; tidlig innsats og forebygging, økt egenmestring, herunder 
hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, økt ansvar for egen helse, økt 
livskvalitet og brukermedvirkning, å bo hjemme så lenge som mulig og hjelp til å mestre livene sine 
der, flere i arbeid og aktivitet, økt samarbeid med frivilligheten mv.  

Overordnede lovkrav, nasjonale mål og føringer søkes implementert fortløpende i tjenestenes 
daglige virke, og satsningsområder nedfelles i kommunens budsjett og handlingsprogram. En del 
områder er det derfor ikke utarbeidet særskilte planer for, men tjenesteutvikling ivaretas i 
tjenestene. Eksempelvis innen demensomsorg, rehabilitering, lindrende pleie, velferdsteknologi mv. 
Avventer også et eventuelt behov for å utarbeide en helhetlig overordnet helse og omsorgsplan (ikke 
lovpålagt) til etter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Planverk i denne planstrategien 
peker på utvalgte fokusområder i perioden med enten et lovpålagt planbehov og/eller område for 
særlig behov for en plan. Mer sammensatte brukerbehov gir også et behov for et mer samlet og 
samordnet planverk. Derfor foreslås sammenslåing av noen planer.  

Alle tjenestene i sektoren skal i tillegg jobbe med kontinuerlig forbedring, nødvendig omstilling og 
tjenesteutvikling i takt med samfunnet og innbyggernes behov og i tråd med nevnte lovverk og 
nasjonale føringer, og må samtidig tilpasse seg kommunens strammere rammer i årene som 
kommer. Tjenestene skal være riktig dimensjonert etter behov, dvs. demografi (ressursbruk må stå i 
forhold til utgiftsbehov) og lokale behov. Tjenestene må innrettes på en hensiktsmessig og 
kostnadseffektiv måte, samtidig som kvalitet og forsvarlighet ivaretas.  

Samhandlingsreformen, som innebar oppgaveskyving fra stat til kommune, er godt implementert 
hvor kommunen har fått et mye større ansvar for behandling før - etter og i stedet for 
sykehusbehandling. Oppgaveoverføringen har fortsatt og fortsetter også innen tjenesteområdene 
psykisk helse, og gjelder både voksne, barn og unge. Fra 2021 kommer også ny barnevernlov og fra 
2022 barnevernreformen. Det vil utarbeides planer for å imøtekomme dette fra Midt-Buskerud 
barneverntjeneste.  

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal legges til grunn i alt arbeidet med eldreomsorg. Meldingens 
hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de 
kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng 
og overganger i tjenestene. 
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Når det gjelder tjenester til barn og unge er det viktig med et godt og tett samarbeid mellom 
oppvekstetaten og helsetjenesten i kommunen. Planverk må utarbeides i mye større grad i fellesskap 
enn man har gjort tidligere, og også i samarbeid med andre aktuelle parter.  Også her oppleves 
økende utfordringer og samtidig økt krav til kommunenes kompetanse, spesielt innen psykisk helse. 
Planarbeidet for denne målgruppen er også en viktig del av kommunens planarbeid for folkehelse. 

 

 

 
 

Utfordring  
 Å omstille omsorgtjenesten ved å legge til rette for høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder 

og nye faglige tilnærminger innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig  
 Å sikre tilstrekkelig tjenestetilbud i årene som kommer med blant annet flere innbyggere 

over 67 år, samt økte utfordringer og oppgaver til yngre innbyggere innen psykisk helse og 
rus og innen tjenester til funksjonshemmede og fortsatt økt satsning på forebygging  

 Boligsosialt arbeid og flyktninger i arbeid/aktivitet 
 
 
 
 
Planbehov 
Rullering av:  

 Handlingsplan for flyktningetjenesten 
 Boligsosial handlingsplan 
 Demensplan (Ikke egen plan. Implementeres i budsjettet) 
 Helse og omsorgsplan, inkl. plan for Rehabilitering og habilitering (Ikke egen plan. 

Implementeres i budsjettet) 
 Plan for velferdsteknologi (Ikke egen plan. Implementeres i budsjettet) 

 
Nye planer:  

 Plan for psykisk helse, rus og vold (erstatter tidligere plan for ruspolitisk handlingsplan og 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner) 

 
Ferdigstilles: 

 Plan for leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 
 

 
 
 

3.7 Oppvekst  
Med dagens skolestruktur har Sigdal kommune kapasitet til ca. 150 elever på hver av sine fire skole, 
til sammen ca. 600 plasser. Pr. i dag er det ledig kapasitet på om lag 200 skoleplasser. Behovet for 
skoleplasser om fire/fem år vil trolig være om lag 300. Antall barn i skolepliktig alder avhenger av 
framtidig tilflyttinger, slik at det vil være nødvendig å ha en viss robusthet i antall skoleplasser. Det vil 
derimot være et spørsmål om det er økonomisk bærekraftig å opprettholde den skolestrukturen som 
kommunen har i dag.  
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Høsten 2020 starta 389 elever ved skolene i Sigdal (Kilde: Wis 06.08.20). Dette er 9 færre elever enn 
året før. I følge SSB`s befolkningsstatistikken går elevtallet ned med ca. 80 fra 2020 til 2024 (middels 
nasjonal vekst MMMM). Den relativt kraftige nedgangen vil få betydning for elevtallet både ved den 
enkelte skole og i den enkelte klasse. I dag varierer trinnstørrelser fra ca. 7-18 elever på barnetrinnet. 
Utfordringene blir hvordan kommunen skal opprettholde et godt fagmiljø for ansatte, samt ivareta 
elevenes læringsmiljø på optimal måte når miljøene er så små.  
 
Skolene i Sigdal har godt kvalifiserte medarbeidere. For å dekke opp for det nye kompetansekravet i 
engelsk, norsk og matematikk, tar flere av lærerne nå videreutdanning gjennom «Kompetanse for 
kvalitet». Kommunen har barne-/ungdomsarbeidere med fagbrev, men i noen få tilfeller benyttes 
lærervikar uten formell kompetanse. 
 
Skolebyggene i Sigdal er i god teknisk stand. Det samme gjelder for barnehagebyggene som 
kommunen leier ut til de fire private barnehageeierne. Det foreligger planer for opprusting av 
uteområdet ved Nerstad og Prestfoss skole. Det er også behov for en helhetlig plan for uteområdet 
ved Sigdal ungdomsskole.  
 
Det vil fortsatt være behov for å tilby språkopplæring for innflyttere fra andre land. Dette vil være 
viktig for å kunne ta del i og bidra til utvikling av Sigdalssamfunnet. Pr. i dag foregår denne 
språkopplæringen hovedsakelig ved Voksenopplæringen i Modum. Det kan bli aktuelt å tilbakeføre 
dette tilbudet til Sigdal kommune. 
 
Barnehageplan for 2020-2025 ble vedtatt høsten 2020. Barnehagetilbudet i Sigdal kommune består 
av fire foreldredrevene barnehager. Hovedopptaket våren 2020 viser at foresatte til 113 av 
kommunens 132 barn i alderen 1-5 år ønsker en barnehageplass i kommunen. Alle barn som ble søkt 
inn fikk tilbud om en plass. Med en dekningsgrad på 85,6 %, er det følgelig samlet sett ledig kapasitet 
i barnehagetilbudet. Antall barn 1-5 år har gått ned i planperioden 2014-2019, og SSB`s prognoser 
viser en fortsatt nedgang. Dette medfører en risiko for ytterligere ledig kapasitet i tilbudet til de 
yngste. Det medfører også større utfordringer i forhold til personalsammensetning og økonomisk 
drift.   
  
Kommunestyret vedtok revisjonen av overgangsheftet barnehage – skole «Med spent forventning» 
og «Den gode dagen på SFO» våren 2020.  
 
Kulturskolen er i utvikling, men med begrensede ressurser. Kulturskolen tilbyr kurs i kunst- og 
håndverk og musikk, og 36 elever nyter godt av dette tilbudet skoleåret 2020-21. Det er elever på 
ventelister på enkelte av tilbudene. 
 
 
 

Utfordring  
 Å ivareta elevenes læringsmiljø på en optimal måte med et synkende elevtall. 
 Å opprettholde et godt fagmiljø blant lærere og andre ansatte i skolene.  
 Å tilstrebe en bærekraftig skolestruktur.  
 Å opprettholde og skape gode økonomiske rammer for kulturskolen.  
 Å sikre barnehagetilbudet i kommunen. 
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Planbehov  
Rullering av:  

 Plan for voksenopplæring (rulleres av Modum kommune) 
 Plan for «Den gode skole i Sigdal…», inkl. plan for skole/hjem samarbeid 
 Plan for kulturskolen 
 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
 Frivilligstrategi 
 Barnehageplan 

 
Nye planer:  

 Helhetlig plan for uteområder på skolene 
 
 

3.8 Kultur  
Kommunen bidrar med egnede lokaler, anlegg samt tilrettelegging for friluftsliv og øvrig kultur. Det 
er bl.a. installert trådløst nett. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gjelder for 
2014-2024, og behandles sammen med økonomiplan og handlingsprogram. Det er bygget skatebane, 
sandvolleyballbane, beachhåndballbane og rehabilitert anlegg og kulturbygg siden forrige 
planstrategi.  
 
Det finnes ingen plan for forvaltning av kulturminner til tross for at Sigdal kommunen har et 
mangfold av kulturminner og kulturmiljøer.  
 
Sigdal frivillighetssentral åpnet i september 2020 og oppfordrer alle til å ta kontakt for å bidra til å 
gjøre noe for andre. Frivilligheten er i etableringsfasen, men kan allerede nå tilby tjenester som 
telefonvenn, møteplass, datakurs, turvenn osv. Tilbud under utvikling er samarbeid med 
hjemmetjenesten med tanke på ulike oppgaver relatert til sosialisering (ut på kafé, gå turer osv.), 
samarbeid med ungdomsskolen i valgfaget «Innsats for andre», behjelpelig i skolen med ulike 
oppgaver (lesevenn osv.), integrering av flyktninger mm. 
 
 
 

Utfordring  
 Å opprettholde en god teknisk og bra standard på samfunnshus og svømmehaller 
 Å opprettholde kommunalt tilskudd til lag og foreninger  
 Å skape flere allmenne kulturtilbud for voksne (konserter/litteraturkvelder/osv.)  
 Å øke aktiviteten på ungdomsklubben til flere ukedager  

 

 

Planbehov  
Ingen utover planer som er beskrevet under kap. 3.7 om Oppvekst 
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3.9 Landbruk  
I Sigdal kommune er det 112 personer som er sysselsatt innen primærnæringen (SSB 2019). I tillegg 
bidrar landbruket til ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskaping i andre næringer. Antallet 
bosatt på landbrukseiendommer er også et viktig bidrag til folketallet. 

Tabellen under viser utviklingen i jordbruket i Sigdal for perioden 1999 -2020:  

Produksjon i følgende år 1999 2005 2010 2015 2020  
Ant. foretak som søker 
produksjonstilskudd 

266 199 184 172 156 

Ant. foretak med 
mjølkeproduksjon 

34 24 15 10 8 

Ant. foretak med ammekyr 17 17 19 23 26 
Ant. foretak med vinterfôra 
sau 

44 37 29 24 22 

Ant. mjølkekyr 430 324 248 194 192 
Ant. ammekyr 136 224 348 452 609 
Ant. vinterfôra sau 2 007 1 313 1 172 1 263 1 354 (vf) 
Totalt areal i drift 32 755 32 895 32 977 32 228 32 907 

Tabell 2: Statistikk fra søknadene for produksjonstilskudd. Kilde: Landbruksdirektoratet.  
 
 
Antallet søkere av produksjonstilskudd er kraftig redusert gjennom mange år. Dette gjelder både for 
planteprodusentene og for husdyrbøndene. Unntaket er ammekua, som har en positiv utvikling. 
Verst er det i mjølkeproduksjonen som har hatt en sterk nedgang. Trolig vil vi få en ytterligere 
avskaling ved framtidige generasjonsskifter. Det er bygd noen få nye fjøs de siste åra, der kvota er økt 
og robot installert. Antallet ammekyr er økende, og det er her de fleste nybygg kommer.  
 
I tillegg har kommunen også noen kraftfôrkrevende produksjoner som eggproduksjon, kylling og gris. 
Også innenfor disse produksjonene har det vært bygging av nye driftsbygninger de siste årene. 
  
Reduksjonen i antallet husdyr påvirker beitebruken. Samtidig som vi har en god del rydding av nye 
beiter, gror en del igjen der det ikke lenger er husdyr. Den øvre delen av kommunen er best egna for 
grasproduksjon. Det er få husdyrbesetninger igjen i Eggedal, noe som har en negativ påvirkning på 
kulturlandskapet. Den samme problemstillinga har vi også i en del av «roene og grendene» våre. I 
enkelte områder er det bare en husdyrbruker som driver hele grenda, og når han/hun forsvinner er 
det usikkert om det er noen som ønsker å overta drifta av disse arealene. I tillegg til at det blir færre 
husdyrbesetninger i kommunen, blir de gjenværende større. Dette fører til at mindre arealer passer 
dårlig inn i driftsopplegget, og blir mindre interessante å leie. 
 
Utmarka spiller også en svært viktig rolle som beite til hovedsakelig sau og ammeku. Gjennom 
arbeidet med «Kommunedelplan for beitebruk», som utarbeides i fellesskap med Krødsherad 
kommune, kommer det tydelig fram at bruken av utmarka som beiteressurs er en utfordring mht. 
hyttebygging og annen fritidsbruk.  
 
Kornproduksjonen i bygda foregår i hovedsak i den midtre og søndre delen av bygda. I tillegg til 
konvensjonell produksjon er det på sin plass og framheve det solide, økologiske miljøet som bl.a. er 
skapt gjennom Økologisk spesialkorn. 

Sigdal har et skogareal på ca. 600.000 dekar hvorav ca. 477.000 dekar er produktivt (Kilde: SSB 
2019/2020 og tilsvarer ca. 57 % av kommunens totalareal. I 2019 ble det avvirket 80 500 kbm 
tømmer til en verdi av 35 mill. kr (Kilde: SSB 2019). 
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Sigdal har et stort skogsbilveinett. Mange av bilveiene er bygd for mange år siden og har behov for 
opprustning. Dette, sammen med bygging av nye skogsveier, er viktig satsningsområde fremover for 
å kunne opprettholde en rasjonell og effektiv drift av skogene. For å få realisert dette er det 
avgjørende med gode tilskudd til veibygginga, men endringer i tilskuddsforvaltninga har gitt langt 
mindre rammer til kommunen. 
 
Planbehov  
Ferdigstilling av: 

 Sti -og løypeplan  
  

3.10 Tekniske tjenester og infrastruktur  
Vann og avløp 
Vann- og avløpsområdet i Sigdal kommune er organisert ved at kommunen drifter egne vannverk og 
renseanlegg, mens vann- og avløpsområdet i fjellet er organisert som halvoffentlige selskaper med 
51% kommunal eierandel. I tillegg er det flere mindre avløpsselskaper som i sin helhet har privat 
eierskap. Det er enighet om at det vil være fornuftig å starte en prosess for å se på hvordan alle 
ressursene på vann- og avløp i hele kommunen kan samordnes. Prosessen starter høsten 2020. 
 
Sigdal er en kommune som satser på høy standard på fritidsboligene. Generelt er det godt tilrettelagt 
med strøm og vei. På Haglebu og Tempelseter blir den offentlige infrastrukturen ivaretatt av 
henholdsvis Haglebu Vann- og Avløpsselskap AS (HAGAS) og Tempelseter Vann og Avløp AS (TVA). 
Områdene er utbygd med vannverk og renseanlegg. Det er etablert et vann- og avløpsselskap i 
Djupsjøområde og all ny fritidsbebyggelse i dette området skal knyttes til dette anlegget. For øvrige 
områder er det kun små fellesanlegg for vann og avløp med marginal kapasitet.  
 
Offentlig infrastruktur (VA-anlegg) er godt tilrettelagt i alle de fire tettstedene. På Nerstad er det et 
vannverk som består av en pumpebrønn i fjell og tilhørende høydebasseng på ca. 300kbm. Dette har 
god kapasitet. Renseanlegget for avløp har også god kapasitet på 230 pe.  
 
I Prestfoss er det vannverk som består av pumpebrønn i løsmasser og 2 tilhørende høydebassenger 
på ca. 300 kbm hver. Disse har god kapasitet. Avløp: 1 stk renseanlegg som er dimensjonert for 
1000pe (god kapasitet).  
 
I Nedre Eggedal er vannverket knyttet til 3 brønner i løsmasser og tilhørende høydebasseng på ca. 
300 kbm (god kapasitet). Avløp: 1 renseanlegg som er dimensjonert for 600 pe. (god kapasitet).  
 
Vannverket i Eggedal består av pumpebrønn i løsmasser som er knyttet til høydebasseng på ca. 300 
kbm. For å opprettholde et mest mulig stabilt trykk, er det her installert 2 stk trykkøkningsstasjoner 
ute på nettet. Avløp: 1 stk renseanlegg som er dimensjonert for 2 800 pe. Dette anlegget tar imot 
kloakk fra Tempelseterområdet. De siste årene har TVA knyttet til seg ca. 60 – 70 nye abonnenter 
årlig. Vi har allerede nå utfordringer med å takle variasjonene med høysesonger i fjellet, eksempelvis 
påske- og nyttårshelger. 

Sigdal kommune drifter totalt ca. 15 km med hovedledningsnett for drikkevann. For avløp utgjør  
hovedledningsnettet totalt ca. 12 km. I tillegg til forannevnte 4 renseanlegg, drifter kommunen også 
totalt 7 stk kloakkpumpestasjoner. I fjellområdene er det igangsatt et arbeid for felles avløpsløsning 
med Krødsherad kommune på strekningen Djupsjøen – Soleseter. Løsningen planlegges å være ferdig 
1. kvartal i 2021. 
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Slam som blir hentet inn fra septiktanker i bygda og i fjellheimen, blir levert ved henholdsvis 
slamlaguneanlegg i Båsheim og Grasvikmoen.  
 
 
 

Utfordringer  
 Å håndtere store årstidsvariasjoner i fjellet hva gjelder avløpskapasitet  
 Å tilrettelegge for nye utbyggingsområder med VA-infrastruktur som ikke ligger i tilknytting 

til det offentlige vann- og avløpsnettet  
 
 
Planbehov 
Ny plan: 

 Overordnet VA plan for hele kommunen 
 

3.11 Samfunnssikkerhet og beredskap  
Staten har gjennom lovgivning tydeliggjort kommunenes ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Kommunene skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan skje og utarbeide en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Beredskapsarbeidet skal integreres i planleggingen av areal og i planleggingen av 
kommunens øvrige virksomhet.  
 
Sigdal kommune har gjennomført en overordna ROS-analyse og utarbeidet helhetlig beredskapsplan 
for hele kommunen. Disse planene er politisk forankret i KS datert 24.09.20. Det foregår en løpende 
rullering av ROS-analysen og plan for beredskapsarbeidet. Neste rullering er i 2024. 
 
Kommunen benytter krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Ansatte har deltatt på kursing i CIM og alle 
kommunes beredskapsplaner bør implementeres i denne felles plattformen. 
 
Framskrivninger av forventede klimaendringer og klimautfordringer for Viken fylke viser et særlig 
behov for tilpasninger til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Det forventes endringer i 
flomforhold og flomstørrelser; jordskred og flomskred, samt stigning i havnivå og stormflo.  
 
Det er store variasjoner i Viken fylke; fra kystnære strøk til innland og høyfjell. Gjennomsnittlig 
årstemperatur forventes å øke med ca. 4.0 grader og årsnedbøren på ca. 15 %. Den gjennomsnittlige 
årlige vannføringen er forventet å øke noe – pga. økt nedbør og økt temperatur. Samlet gir dette et 
utfordringsbilde som kommunen må ta stilling til i framtida.  
 
I Sigdal vil det først og fremst være områdene i Eggedal sentrum og på fjellet, som vil være mest 
utsatt. Ved videre utviklingen av Eggedal sentrum må avbøtende tiltak iverksettes. Det samme 
gjelder for utbygging i fjellområdene. Vannmiljøer må opprettholdes og naturlige vannveier må ikke 
hindres. Det vises til ROS-analyser som er utarbeidet for disse områdene i forbindelse med 
kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum.  
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Utfordringer  
 Å ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre øvelser for å kvalitetssikre tiltaksplanene og 

tilpasse disse til lokale forhold  
 Å ha tilstrekkelig kapasitet til å jobbe kontinuerlig med beredskapsplaner  

 Tilpasse framtidig arealbruk med tanke på skred-, flom og overvannsutfordringer 
 

 

 

Planbehov 
Rullering av:  

 ROS for hele kommunen 
 Handlingsplan HMS 
 Beredskapsplan, inkl. helseberedskapsplan 
 Energi- og klimaplan 
 Smittevernplan inkl. tuberkulose 
 Pandemiplan 
 Plan for psykososialt kriseteam 
 Flom- og rasplan 

 
Ferdigstilling av: 

 Plan for atomberedskap 
 
 

3.12 Kommuneorganisasjonen  
Økonomi og samfunnsutvikling 
Sigdal kommune har en økonomisk situasjon med et driftsbudsjett for 2021 på ca. 267 mill. kroner og 
en beregnet lånegjeld pr. 31.08.19 på ca. 218 mill. kroner.  
 
Kommunen står ovenfor store utfordringer knyttet til en forventet befolkningsnedgang og stadig 
færre unge og flere over 67 år. Det vil krev nytenkning innenfor oppvekstsektoren og innen helse og 
omsorg. Det vil måtte få konsekvenser for skoleorganisering og barnehageplasser og føre til 
reduserte arbeidsplasser innenfor lærer- og undervisningsfaget. Helse- og omsorgsektoren må 
forvente økt tjenestebehov. 

Alderssammensetningen og befolkningsveksten er avgjørende for kommunens utgifts- og 
tjenestebehov. Basert på rammeforutsetninger for økonomiplanperioden 2020 – 2025, er det behov 
for å redusere driftsnivået med ca. 14,2 mill. kroner for å kunne sikre en sunn og bærekraftig 
økonomi. Dette innebærer at omstillings- og innsparingstiltakene skal sørge for at netto driftsbalanse 
er på min. 1,75 % av driftsinntekter seinest i 2025, og at budsjettert netto driftsresultat skal være 
positivt også for de tre første årene i den kommende økonomiplanen. For å nå dette målet må 
innsparingene være på ytterligere min. 5,6 mill. kroner. Det er først og fremst innen sektor for skole 
og oppvekst at dagens kapasitet er for høy i forhold til behovet. 
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Dersom scenariene ikke skal slå til, må kommunen jobbe bevisst med strategiske grep for å trekke til 
seg flere innbyggere og få unge tilbake etter endt utdanning. Det vil være behov for et bredt 
boligtilbud, god infrastruktur og attraktive arbeidsplasser for å lykkes i denne satsningen. Da trengs 
det lokale krefter, både administrativt, politisk og i samfunnet for øvrig. 

Det må vurderes hvorvidt den politiske organiseringen er tilpasset et Sigdal i forandring – og hvordan 
en organisering kan drives mest rasjonelt i forhold til de lovpålagte oppgaver kommunen til enhver 
tid står ovenfor. 
 
Det må også vurderes hvordan en liten kommune som Sigdal skal kunne være bærekraftig over tid. 
Dette med tanke på at kommunen skal gi tjenester med god kvalitet innen forsvarlige økonomiske 
rammer innen alle sektorer. 
 
Det planlegges en rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2021/2022. Nåværende plan er for 
perioden 2015-2030. Samfunnsdelen vil ta utgangspunkt i FN`s bærekraftsmål og definere konkrete 
tiltak for videre utvikling av Sigdalsamfunnet. Som en del av samfunnsdelen vil man også se på 
kommunens økonomiske og faglige bærekraft innen de sektorene som man kan forvente vil stå 
overfor store utfordringer i framtida.   
 
Planbehov 
Rullering av: 

 Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. Plan for en bærekraftig drift av Sigdal kommune 
 Handlingsprogram og økonomiplan   
 Kompetanse utviklingsplan (med tilhørende sektorvise planer) 

 
 
Arbeidsledighet og likestilling  
De siste årene har arbeidsløsheten vært lav i Norge og særlig lav i Sigdal. Tall fra august 2020 viser at 
39 var registrert som helt arbeidsledige i Sigdal. Det utgjør 2,1 % av arbeidsstyrken, mens 
landsgjennomsnittet var på 4,3 %. Det relativt høye tallet må sees i lys av pandemien Covid-19 
Utviklingen fra 2014 er vist i tabellen under. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Menn 1,1 1,5 1,3 0,8 0,7 1,4 
Kvinner 1,9 0,9 1,5 1,1 1,0 1,2 

Tabell 3: Andel av arbeidsstyrken uten arbeid i Sigdal fordelt på kjønn 2014-2019. (Kilde: SSB. Registrert ved 
slutten av året) 
 
I følge likestillingsloven § 1a, 3. ledd og kommunelovens § 48-5, plikter kommunene å redegjøre for 
likestilling i kommunen. Tradisjonelt er arbeidsmarkedet i kommunal virksomhet kjønnsdelt. Dette 
gjelder også for Sigdal kommune, med flest kvinner innen sektorene helse- og sosial og oppvekst- og 
skole og flest menn innen teknisk. Helse- og sosial er den største arbeidsplassen i kommunen. 
Kommunen har fortsatt noen menn ansatt i skolene, men antall mannlige lærere har hatt en 
tilbakegang over flere år. Rådmannens ledergruppe har en overvekt av kvinner.  
 
Tabellen under viser kvinneandelen i kommunen fordelt på utdanningsnivå (oppdaterte tall fra sept. 
2020).  

Kvinneandel  2016 2017 2018 2020 
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Rådmannens ledergruppe  57,4 %  71,4 %  71,4 %  77,8 % 
Virksomhetsledere  66,0 %  75,0 %  70,0 %  100 % 
Assisterende ledere    83,33 % 73,3 % 
Høyskole m/tilleggsutd.  100,0 %  100 %  100 %  80 % 
Høyskole  88,7 %  89,0 %  91,7 %  97,5 % 
Fagarbeider/hjelpepleier  87,7 %  83,6%  83,64 %  84,3 % 
Ufaglærte  96,5 %  95,5 %  94,23%  96,4 % 
Pedagogisk personale  91,5 %  82,7 %  91,11  91,7 % 

Tabell 4: Kvinneandelen av antall ansatte i kommunen 2016-2020 fordelt på utdanning (Kilde: Sigdal kommune) 

Lederlønningene i kommunen er konkurransedyktige. Ved ansettelse av nye ledere har lønnsnivået 
blitt hevet, dette gjelder ved ansettelse av både mannlige og kvinnelige ledere. Opprettelsen av 
skjevheter i lønn er gjennomført over flere år, men beregning av gjennomsnittlig årslønn etter 100 % 
stilling fordelt på kjønn, viser fortsatt at menn har en gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner 
(Årsmelding 2018).  
 
IKT  
Det har vært en god utvikling i tilbudt internetthastighet til innbyggerne i Sigdal de siste årene, og 
deler av fjellområdene har god dekning med 4G teknologi. Sigdal har inngått kontrakt med Midtkraft 
om utbygging av bredbånd til flere områder i Sigdal. De vedtatte utbyggingsprosjektene vil føre til at 
ca. 60% av husstandene kan få tilbud om høyhastighets bredbånd. Målet er at alle husstander og 
virksomheter i Sigdal skal få tilbud om bredbånd, og kommunen vil derfor følge opp med søknader 
om statlige midler slik at utbyggingstakten kan opprettholdes.  

Kommunen vedtok sommeren 2017 en digitaliseringsstrategi for 2017-2020. Strategien danner et 
sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien sier hva 
kommunen skal oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommunen står overfor.  

Sigdal kommunes digitaliseringsstrategi har følgende visjon: 
Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt 
lokalsamfunn. 

Sigdal kommunes digitaliseringsstrategi er blitt fulgt opp med handlingsprogram i de respektive 
etater. Sigdal kommunes digitale løsninger driftes nå av Kongsbergregionen IKT (K-IKT). Fra 2020 er 
Sigdal fullverdig medlem av Kongsbergregionen og vil gradvis innføre de samme digitale løsningene 
som benyttes i regionen. Alle nye digitale løsninger skal koordineres av Kongsbergregionen sitt 
samordningsorgan (SuksIT). SuksIT har også ansvar for å utarbeide digitaliseringsstrategi for 
regionen. 
 
Planbehov 
Rullering av: 

 Digitaliseringsstrategi for Kongsbergregionen 
 
 

Gode og effektive planprosesser - arealplan  
Sigdal kommune er organisert med Teknisk sektor som igjen er delt inn i avdelingene forvaltning, 
landbruk og drift. Forvaltningsavdeling har som oppgave å behandle saker etter plan- og 
bygningsloven, matrikkelloven og utslipp etter forurensingsloven. Avdelingen har også ansvar for GIS 
(Geografisk Informasjonssystem). Større planoppgaver settes bort til eksterne konsulenter eller de 
organiseres som prosjekter. 
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Kommuneplanens arealdel 2015-2030 ble vedtatt våren 2018. Områdene Tempelseter, Djupsjøen og 
Eggedal sentrum ble vedtatt tatt ut som egen delplan. Delplanen er i prosess, men forventes vedtatt 
høsten våren 2021.  
 
Parallelt med kommunedelplanen har Sigdal vært en del av planprosessen til Regional plan for 
Norefjell – Reinsjøfjell. Det har vært et utfordrende og ressurskrevende arbeid for kommunen med to 
parallelle planprosesser. Regional plan ble vedtatt i Fylkestinget for Viken fylkeskommune høsten 
2020. Avvik mellom vedtak i Fylkestinget og Sigdal kommune mht. arealforvaltningen i områdene ved 
Djupsjøen/Djupsjølia førte til at saken ble meldt inn til departementet for endelig avgjørelse. 
Avgjørelsen forventes å foreligge i løpet av 2021. 
 
Som en oppfølging av intensjonene i regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for 2021-
2024. Her inngår bl.a. vurdering av behovet for rullering av regional plan og en felles sti- og løypeplan 
for regionen. Sigdal vil være en del av dette arbeidet. 
 
Kommunen har de senere årene jobbet med å digitalisere og ajourføre gamle planer, samt å 
oppdatere plandatabasen. Dette arbeidet er kommet langt på vei og kommunen er i fred med å 
innhente noe av etterslepet fra forrige planperiode. Kommunen sikrer tilgang til digitale plandata 
gjennom bruk av digitale planregistre (NORKART).  
 
Planbehov 
Rullering av: 

 Planstrategi 2021-2024 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030, med fokus på boligarealer 

 
Ferdigstilling av: 

 Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum  



 

 

4. Vurdering av planbehovet i valgperioden 
I flere av kommunens sektorer er det behov for å revidere noen av de gjeldene planene og avslutte påbegynte oppgaver. Det er også behov for å utarbeide 
nye planer. Under listes prioriterte planer for inneværende valgperiode. 

 Planer Ansvarlig Status (jf. 
pl.strategi 
2016-2019) 

2021 2022 2023 2024 Kommentarer 

1 Handlingsprogram og 
økonomiplan   

Fellestj. 2020 X X X X Årlig.  

2 Digitaliseringsstrategi for 
Kongsbergregionen 

Fellestj. 2017 X X X X Med handlingsplaner. Gjeldende plan gjelder 
for 2017-2020 

3 Smart-kommune Fellestj. 2017     Plan for 2017-2020. Erstattes av 
digitaliseringsstrategi/handlingsplan for 
SUKSIT 

4 ROS for hele kommunen Fellestj. 2020    X Gjeldende plan vedtatt 24.09.2020. 
5 Beredskapsplan, inkl. 

helseberedskapsplan 
Fellestj. 2020 X X X X Årlig rullering 

6 Pandemiplan Fellestj. 2020 X X X X Årlig rullering 
7 Smittevernplan inkl. 

tuberkulose 
Fellestj. 2020 X X X X Årlig rullering 

8 Handlingsplan HMS Fellestj. 2019 X X X X Årlig rullering 
9 Kompetanse 

utviklingsplan 
Fellestj. 2020 X X X X Årlig rullering. Med tilhørende sektorvise 

planer 
10 Plan for atomberedskap Fellestj.  X   X Påbegynt.  
11 Folkehelsestrategi Fellestj. 2018 X     
12 Plan for et bærekraftig 

og helhetlig 
oppvekstmiljø for Sigdal  

Fellestj.      En del av kommuneplanens samfunnsdel. En 
del av «Bærekraftprosjektet» 

13 Plan for psykososialt 
kriseteam 

Fellestj. 2018  X  X Rulleres hvert 2. år. Første gang nov. 2020 
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14 Planstrategi 2021-2024 Teknisk 2018 og 
2020 

   X Rulleres minst én gang i hver valgperiode, og 
seinest innen ett år etter konstituering 

15 Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Teknisk  X    Rullering av plan fra 2015. Oppstart 2021 

16 Plan for en bærekraftig 
drift av Sigdal kommune 

Teknisk  X    Ny. En del av kommuneplanens samfunnsdel 

17 Kommunedelplan for 
Tempelseter, Djupsjøen 
og Eggedal sentrum 

Teknisk  X    Påbegynt. Forventes ferdig i 2021. Avhengig 
av tilbakemelding fra regionale myndigheter 
og politiske vedtak 

18 Kommuneplanens 
arealdel 

Teknisk 2018  X   Rullering av gjeldende plan for 2015-2030 
med fokus på boligarealer 

19 Sentrumsplan for 
Eggedal 

Teknisk   X   Ny 

20 Sti- og løypeplan Teknisk  X    Påbegynt. Rullering av gjeldende plan 
21 Strategisk næringsplan Teknisk    X  Ny  
22 Trafikksikkerhetsplan Teknisk   X   Rullering av gjeldende plan 
23 Overordnet VA plan for 

hele kommunen  
Teknisk  X    Ny 

24 Energi- og klimaplan Teknisk   X   Rullering av gjeldende plan fra 2010 
25 Flom- og rasplan Teknisk     X  
26 Friluftskartlegging Teknisk 2019       
27 Beitebruksplan Teknisk 2020      
28 Plan kulturbygg/lokaler Teknisk      Utgår 
29 Plan for mulige verktøy 

for å bidra til 
befolkningsvekst 

Teknisk      Utgår 

30 Ung i Sigdal Oppvekst og 
kultur/helse 

2020 X X X X Årlig rullering. Samarbeid mellom 
oppvekst/kultur og helse 

31 Plan for voksenopplæring Oppvekst og kultur      Rullering av gjeldende plan i Modum 
kommune 

32 Skole/hjem samarbeid Oppvekst og kultur 2012-2016     Inngår i plan for «Den gode skole i Sigdal» 
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33 Plan for «Den gode skole 
i Sigdal…» 

Oppvekst og kultur  X    Rullering av gjeldende plan høsten 2021. 
Sees i sammenheng med kommuneplanens 
samfunnsdel 

34 Plan for kulturskolen  Oppvekst og kultur 2020/21 X X X X En del av kulturplanen. Årlig rullering 
35 Helhetlig plan for 

uteområder på skolene 
Oppvekst og kultur  X    Ny. En del av kommuneplanens 

samfunnsdel. 
36 Kommunedelplan for 

idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 

Oppvekst og kultur  X    Rullering av gjeldende plan for 2004-2014 

37 Fremtidens skole       Vedtatt ikke oppstart 
38 Frivilligstrategi  Oppvekst og kultur 2020 X X X X Årlig rullering  
39 Barnehageplan Oppvekst og kultur 2020 X    Rullering av gjeldende plan. Tilpasses ev. ny 

drift 
40 Handlingsplan for 

flyktningetjenesten 
Helse og sosial 2018  X   Rullering av gjeldende plan 

41 Ruspolitisk handlingsplan Helse og sosial      Rullering av gjeldende plan for 2016-2020. 
Rev. i nov. 2020. Rulleres hvert 4. år. Se 
samlet plan. 

42 Handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner 

Helse og sosial 2017     Rullering av gjeldene plan fra 2017. Rev. nov 
2020. Rulleres hvert 4. år. Se samlet plan 

43 Boligsosial handlingsplan Helse og sosial  2017 X    Rullering av gjeldende plan for 2016-2025 
44 Plan for psykisk helse, rus 

og vold 
Helse og sosial     X Ny. Erstatter ruspolitisk handlingsplan og 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
Ferdigstilles i nov. 2020. Rev. i 2024 

45 Demensplan Helse og sosial      Ikke egen plan, men innlemmet i budsjettet. 
Delplan til helse- og omsorgsplan. Avventer 
til etter revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel. Vil også inngå som en del av 
«Framsikt». 

46 Helse og omsorgsplan  Helse og sosial      Ikke egen plan, men innlemmet i budsjettet. 
Avventer ev. utarbeiding av egen plan til 
etter revidering av kommuneplanens 
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samfunnsdel. Vil også inngå som en del av 
«Framsikt». 

47 Rehabilitering og 
habilitering 

Helse og sosial      Delplan til helse- og omsorgsplan. Avventer 
til etter revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel. Vil også inngå som en del av 
«Framsikt». 

48 Strategisk plan for 
legetjenester  

Helse og sosial 2017     Interkommunal plan for seks kommuner – 
Ringeriksregionen og Midt Buskerud. En 
adm. plan. Engangsutredning.  

49 Plan for 
velferdsteknologi 

Helse og sosial  X X X X Ikke egen plan, men innlemmet i budsjettet. 
Rulleres årlig 

50 Plan for leve hele livet – 
en kvalitetsreform for 
eldre 

  X    Ferdigstilles. 

 

Fargekodene viser status ihht. planstrategien 2016-2019 

Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt 
 



Høringsinstanser: 
 
- Fylkesmannen i Oslo og Viken  
- Viken fylkeskommunen  
- Statens vegvesen  
- Norges vassdrag- og energidirektorat  
- Krødsherad kommune  
- Modum kommune  
- Øvre Eiker kommune  
- Flesberg kommune  
- Rollag kommune  
- Nore og Uvdal kommune  
- Flå kommune  
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi 2021-2024 

- Sigdal kommune 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). 

I planstrategien for Sigdal kommune går det frem at det er flere planer som skal rulleres i løpet av 

planperioden. Dette gjelder blant annet kommuneplanens samfunnsdel, sentrumsplan for Eggedal, VA-

plan, helthetlig ROS, energi- og klimaplan, flom- og rasplan, kommuneplanens arealdel og ferdigstilling 

av kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum.  

Arbeidet med kommunal planstrategi legger føringer for kommunens arealplanlegging i flere år 

framover. Vi viser til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging, der det er beskrevet hvordan våre forvaltningsområder skal ivaretas i 

kommunale planer.  

Kommunal planlegging – klimatilpassing og naturfare 

Klimaendringer må tas hensyn i samfunns- og arealplanlegginga, jf. Statlige planretningslinjer for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Her står det blant annet at: «Kommunal og regional 

planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer, i lys av 

forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser. I planstrategien skal det gjøres en 

vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer et behov for oppheving eller revisjon av 

gjeldende planer». I kapittel 4.3 i denne retningslinja er det videre beskrevet krav til prosess og 

beslutningsgrunnlag for å ivareta klimaendringer og klimatilpasningen i planbehandlingen.  

De siste årene er det utarbeidet klimaprofiler for alle fylkene i landet. Klimaprofilene er laget i 

samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Uni Research og Bjerknessenteret. Klimaprofilene gir 
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et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer for de ulike 

fylkene, se Klimaprofil for fylker og Longyearbyen. 

I Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra KMD oppfordres det 

til at kommunen i den kommunale planstrategien tar stilling til hvilke av gjeldende planer som bør 

revideres ut fra hensynet til samfunnssikkerhet. Kapittel 2.6 gir veiledning om hvordan hensynet til 

samfunnssikkerhet kan innarbeides i den kommunale planstrategien.  

Flom, skred og overvann 

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging langs 

vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elver og 

bekker få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det ikke blir bygget i områder utsatt for 

vassdragsrelatert fare. 

NVE mener at planstrategien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal se til at faren for 

oversvømmelse, flom og skred blir identifisert på overordnet nivå i kommunen. Kommunen bør gå 

gjennom sine tettsteder og utbyggingsområder, og analysere hvilke områder som er sårbare for videre 

utbygging/fortetting knyttet til skred-, flom- og overvannsutfordringer. Områder der man har bygd seg 

inn i flomutfordringer (eller områder der man er i ferd med å gjøre dette) er viktig å identifisere. ROS-

analysen, jf. pbl §4-3, må brukes til å styre arealbruken og ivareta samfunnssikkerheten i 

arealplanleggingen, https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/ 

Hensynet til flom og skred må ses i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Vann på avveie kan 

føre til oversvømmelser og skred ned mot bebyggelsen. Økt grad av utbygging i nedbørfeltene gir større 

areal med tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og spissere flomtopper nedstrøms. Dersom 

vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økningen i avrenning, må det planlegges med 

tilstrekkelige førdrøyingstiltak i nedbørfeltet som kompenserer for økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessene, slik at det blir satt av tilstrekkelig med areal til aktuelle tiltak. Vi oppfordrer kommunen 

til å vurdere å utarbeide en overordna temaplan for overvann, dersom dette ikke allerede er gjort. Vi 

viser til mer informasjon om overvann på www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og 

www.norskvann.no.  

Vassdragsforvaltning 

Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 

landskapsøkologi og biologisk mangfold. Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste 

virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert fare. 

I Nasjonale forventninger er vassdragene trukket særlig frem: «Vassdragene er en vesentlig del av norsk 

natur og viktig for helse, livskvalitet og næringsvirksomhet. Økt press på vassdrag og vassdragsnære 

områder fra forurensning og inngrep, stiller store krav til planleggingen. Regjeringen legger vekt på at 

regionale og kommunale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og verneverdier, og risikoen for flom, 

erosjon og skred.» 

NVE anbefaler at kommunen har en tydelig strategi for forvaltning av vassdragene. Det kan være å 

etablere avstandsgrenser, fastsette bredden på kantvegetasjon, unngå tiltak i vassdrag og vassdragsnære 

områder og unngå bekkelukkinger. Sigdal kommune har flere vernete vassdrag der RPR for verna 

vassdrag har virkeområde. Kommunen har et særlig ansvar å forvalte disse områdene.   

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven.  
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 

Kommunens planer må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. Hvis planene kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 

involveres tidlig. 

Generell informasjon 

For generell informasjon og veiledning om NVE sine saksområder viser vi til våre nettsider www.nve.no 

Vi ber om at NVE sine interesser bli ivaretatt gjennom det videre arbeidet med kommunal planstrategi 

og i planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Høringsinnspill til planstrategi for Sigdal kommune 2021- 2024 
Vi viser til brev av 18. desember 2020 hvor det inviteres til å komme med innspill til forslag til 
planstrategi for Sigdal kommune. 
 
Kort om planstrategien 
Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er 
konstituert. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre i fireårsperioden. Kommunen skal ta stilling til om kommuneplanen 
helt eller delvis skal revideres, og kan vurdere behov i kommunestyreperioden knyttet til 
kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer. Dette bør bygge på en drøfting av 
kommunens planbehov i lys av de utfordringene kommunen har som samfunn og 
organisasjon.   
 
Forslag til planstrategi tar opp utviklingstrekk når det gjelder tema som befolkningsutvikling, 
stedsutvikling, folkehelse og næringsliv, og betydningen for samfunnsutviklingen og 
kommunen som tjenesteleverandør fremover. Noen av hovedtrekkene er befolkningsnedgang 
og endring i befolkningssammensetning, utfordringer og muligheter når det gjelder 
næringsutvikling og overgang til reiselivskommune, utfordringer og muligheter for attraktiv 
tettstedsutvikling. Det legges opp til flere planarbeider fremover, blant annet skal kommunen 
rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, rullere kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet, og det skal utarbeides en sentrumsplan for Eggedal. I tillegg skal 
det utarbeides/revideres tema- og sektor(fag)planer som strategisk næringsplan, 
folkehelsestrategi, trafikksikkerhetsplan, overordnet VA-plan for hele kommunen, flom- og 
rasplan med mer. 
 
Fylkeskommunens innspill 
Overordnede innspill: 

Planstrategien berører sentrale utviklingstrekk når det gjelder samfunnsutvikling i Sigdal og 
for kommunen som tjenesteleverandør. Det som det legges opp til av nye/rullering av planer 
harmonerer etter vårt syn godt med utviklingstrekkene. Vi ser imidlertid at det legges opp til 
omfattende plan- og strategiarbeid i perioden, og anbefaler at kommunen vurderer dette 
nærmere. Videre ser vi gjerne at planstrategien også belyser innspill og medvirkning i 
prosessen med å utarbeide planstrategien. 

Vi ser at planstrategien har med nasjonale og regionale føringer, og trekker frem FN17 
bærekraftsmål. Dette ser vi som positivt.  Når det gjelder regional planstrategi for Viken gjør vi 
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oppmerksom på at denne nå er vedtatt. I forbindelse med bærekraftsmålene anbefaler vi at 
kommunen går nærmere inn på hva målene betyr for fremtidig samfunnsutvikling og plan- og 
strategiarbeid i kommunen. En aktiv bruk av bærekraftsmålene kan gi en helhetlig tilnærming 
til bærekraftig utvikling. Det er mange metoder for dette, blant annet har Asker kommune 
jobbet godt med bruk av utvalgte mål i overordnede, strategiske prosesser, og med å forankre 
dette arbeidet lokalt og politisk i kommunen. Se gjerne mer info her: 
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/fns-barekraftsmal/ Dette temaet ser vi 
gjerne også løftet i kommuneplanens samfunnsdel.  

Folkehelse: 

Vi ser det som positivt at kommunen tar i bruk kunnskapsgrunnlag som 
ungdataundersøkelsen og folkehelseoversikt i arbeidet med planstrategien. Dette gir verdifull 
innsikt til kommunens planstrategi, i tillegg til befolkningsprognosene og andre data. Viken 
fylkeskommune ønsker videre å trekke frem sosial ulikhet i helse som et tema som gjerne kan 
løftes frem. Arbeidet med sosial ulikhet i helse har vært et satsningsområde på nasjonalt nivå 
over mange år, noe som også harmonerer godt sammen med sosial bærekraft og FNs 
bærekraftsmål 10 (mindre ulikhet). Sosial ulikhet i helse innebærer mange tapte arbeidsdager 
og leveår med god helse og livskvalitet, og representerer et tap for både enkeltmennesket og 
samfunnet.  

Ellers anbefaler vi at temaet hyttebyggingens betydning for helsetjenester og beredskap i 
kommunen løftes.  

Stedsutvikling, friluftsliv, reiseliv og næringsutvikling: 

I lys av utfordringsbildet/utviklingstrekkene fremover ser vi det som positivt at kommunen 
løfter frem reiselivsutvikling og at utvikling av Eggedal sentrum som attraktiv fjellandsby står i 
fokus. Vi viser til den felles reisemålsutredningen for Norefjell som vektlegger dette. Vi ser det 
som et godt grep å lage en sentrumsplan for Eggedal som kan legge gode rammer for 
fremtidig utvikling. I tillegg er det positivt at det skal utarbeides en strategisk næringsplan. Vi 
anbefaler kommunen å gå nærmere inn i tematikken med overgang fra hyttekommune til 
reiselivskommune i dette arbeidet. Dette er også et tema som kan løftes i annet kommende 
planarbeid. I tillegg vil vi trekke frem naturbasert næringsutvikling, Sigdals egne ressurser og 
bolyst i egnen som relevante tema. Ellers viser vi til prosjektet Verdiskaping og 
attraksjonskraft i forbindelse med Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Det kan være 
relevant å se strategisk næringsplan i sammenheng med arbeidet med dette.  

Med tanke på arealbruk viser vi generelt til Regional plan for areal og transport i Buskerud 
2018-2035 som vektlegger kompakt og attraktivt tettstedsutvikling med tilrettelegging for 
myke trafikanter, møteplasser og aktivitet. I tillegg vektlegges en balanse mellom vekst og 
vern som ivaretar viktige kvaliteter som natur-, friluftslivs- og landskapsverdier samt hensynet 
til jordvern. Disse kvalitetene er tydelige i kommunen. Vi vil trekke frem at de er viktige å 
ivareta med hensyn til kommunens attraktivitet for lokalbefolkning og besøkende. Vi viser 
også til nylig vedtatt Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell og føringene der når det gjelder 
skog- og fjellområder, for områdene som er dekket av denne planen. De regionale føringene 
blir viktig i de kommende planarbeidene for kommuneplan og sentrumsplan, og vi vil komme 
nærmere tilbake til dette i planprosessene. 
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Miljø: 

For å følge opp FNs bærekraftsmål nr 15 om liv på land og regionale føringer og forventninger 
knytta til natur, økosystem og biologisk mangfold savner vi en beskrivelse av temaet og 
dagens kunnskapsgrunnlag. Er kunnskapen tilstrekkelig, eller bør den oppdateres? Kan det 
være aktuelt å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold? For sistnevnte er det 
utarbeidet en egen veileder som ligger på miljødirektoratet sine sider, hvor en også kan lese 
om andre kommuners erfaring med arbeidet. Alternativt dersom temaet i stedet er tenkt 
vurdert i forbindelse med revidering av arealdelen, er det fint om dette omtales i 
planstrategien. 

Det er positivt at Sigdal kommune ønsker å utarbeide en overordnet VA-plan for hele 
kommunen. For å ivareta vann og vannmiljø i tråd med Fns bærekraftsmål nr 6 om rent vann 
på en best mulig måte, kan det med fordel avklares på et tidlig tidspunkt om vannmiljø som 
tema ønskes innarbeidet i VA-planen eller og det vurderes nærmere sammen med resten av 
naturmangfoldet i kommunen. Videre bør VA-planen ses i sammenheng med den regionale 
vannforvaltningsplan med tilhørende miljømål. 

 

Samferdsel: 

Vi minner om «Nasjonal gåstrategi», «Nasjonal sykkelstrategi» og prinsipper om universell 
utforming som gir sentrale føringer for en mer miljøvennlig persontransport.  

Trafikkstøy og støv er ikke nevnt i planstrategien. Viken fylkeskommune mener dette er et 
viktig tema som vil være aktuelt blant annet ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og 
tettstedsutvikling. 

Vi registrerer at trafikksikkerhetsplanen for Sigdal kommune skal rulleres. Det er viktig å rette 
fokus mot fremkommelighet og å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter. 
Trafikksikkerhetsplanen bør redegjøre for ulykkesutviklingen (eksempelvis gjennom en 
ulykkesanalyse). Planen bør definere viktige problemsstillinger og hvilke trafikksikkerhetstiltak 
som kan løse dette. Vi viser ellers til Statens vegvesen sin håndbok V722 «Kommunale 
trafikksikkerhetsplaner» som veiledning til arbeidet med trafikksikkerhetsplanen: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/61480/binary/1087469?fast_title=H%C3%A5ndbok+
V722+Kommunale+trafikksikkerhetsplaner+%2816+MB%29.pdf 

 

Kulturminnehensyn: 

Fylkeskommunen ser det som positivt at Kulturminnekompasset: regional plan for 
kulturminnevern i Buskerud (vedtatt 27. april 2017) er oppført under regionale planer i Viken 
som vil være retningsgivende for det kommunale planarbeidet. 

Men kommunen bemerker også at de ikke skal utarbeide en egen kulturminneplan i 
planperioden. Sigdal kommune har en rik kulturarv fra forhistorisk tid og fram til i dag. Vi vil 
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derfor oppfordre kommunen til å vurdere om en kommunal kulturminneplan likevel bør være 
en del av kommunens planstrategi for 2021-2024. 

En av fordelene med en slik plan er at den vil bidra til forutsigbarhet i framtidig planlegging og 
utvikling, ved at de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene blir identifisert, verdivurdert og 
kartfestet. Dette vil skape en felles konsensus hos kommunen, grunneiere, eiere og utbyggere 
om hvilke deler av kulturarven som er viktige å ta vare på for kommunens innbyggere. De 
senere år har vist at kulturarven er en betydelig ressurs når den brukes aktivt til å bygge 
stedsidentitet og fremme lokalt næringsliv, stedsutvikling og reiseliv. 

I planstrategien framgår det at kommunen har fokus på den økende gjengroingen i 
landskapet, og det åpne kulturlandskapet er truet mange steder, f eks i Kirkebygda i Eggedal. I 
forbindelse med dette ønsker fylkeskommunen også å trekke fram de mange forhistoriske 
kulturminnene i kommunen. Gjemt i busk og kratt fins det en rekke gravfelt og gravhauger 
som, dersom de ryddes fram, vil kunne gi jordbrukslandskapet i kommunen en synlig 
tidsdybde på 1000-1500 år.  

 

Vennlig hilsen 

Per Kierulf Christina Ilmork Martinsen 

Avdelingsleder Rådgiver 

 

Saksbehandlere kulturminner: Tora Flovik Aune og Ellen Anne Pedersen 

Saksbehandler samferdsel: Maria Svendsen 

Saksbehandler plan: Christina I. Martinsen 

Utarbeidet med innspill/bidrag fra avdelinger for næring, utdanning, folkehelse og miljø. 
 
 
Kopi til: 

 



Høringsinnspill til planstrategien 
Dato Høringsavsender Oppsummering av innspillet Kommentarer 
09.02.2021 Bane Nor Ingen merknader  
10.02.2021 NVE Klimatilpasning i planleggingen 

1. Det må tas hensyn til klimaendringer i samfunns- og arealplanleggingen. 
Se fylkesvise klimaprofiler 

2. KMD oppfordrer til at planstrategier tar stilling til hvilke gjeldende 
planer som bør revideres ut fra hensyn til samfunnssikkerhet 

Flom, skred og overvann 
3. Planstrategien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal se til 

at faren for oversvømmelse, flom og skred blir identifisert på 
overordnet nivå i kommunen. Kommunen bør gå gjennom sine 
tettsteder og utbyggingsområder, og analysere hvilke omr. som er 
sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred-, flom- og 
overvannsutfordringer 

4. Oppfordrer til å utarbeide en overordnet temaplan for overvann 
Vassdragsforvaltning 
5. Anbefaler at kommunen har en tydelig strategi for forvaltning av 

vassdragene (kommunen har flere vernede vassdrag) 
Energianlegg 
6. Kommunens planer må ta hensyn til el. anlegg som er planlagt eller har 

konsesjon 
Generelt 
7. Viser til NVE`s nettside www.nve.no og ber om at NVE`s interesser blir 

ivaretatt i planstrategien og i planleggingen etter pbl. 

1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering. Viser til revidert ROS-

analyse som gjelder for hele kommunen. 
3. Oppdateres. Se kap. 3.11. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
4. Kommunen har gjennomført kartlegging 

av kritiske punkter i bekker og vassdrag 
for hele kommunen, og med spesielt 
fokus på Eggedal sentrum 

5. Tas til orientering 
6. Tas til orientering 
7. Tas til orientering 

12.02.2021 Viken 
Fylkeskommune 

Generelt 
1. Planstrategien berører sentrale utviklingstrekk i samf.utv. i S. det som 

det legges opp til av nye/rulleringer av planer harmonerer godt med utv. 
trekkene 

2. Det legges opp til et omfattende plan- og strategiarbeidet, som bør 
vurderes 

1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering 
3. Tas til orientering 
4. Oppdateres 
5. FN`s bærekraftsmål er rel. omfattende 

beskrevet i planstrategien. Målene er 



3. Planstrategien bør også belyse innspill og medvirkning i prosessen med å 
utarbeide planstrategien 

4. Regional planstrategi for Viken er vedtatt  
5. Pos. at FN`s bærekraftsmål er beskrevet. Beskrive nærmere hva disse 

betyr og at temaene løftes i samfunnsdelen 
Folkehelse 
6. Pos. bruk av kunnskapsdata  
7. Hyttebyggingens betydning for helsetjenester og beredskap bør løftes 

fram 
Stedsutvikling 
8. Pos. at reiselivsutv. og utv. i Eggedal løftes frem. Godt grep å lage en 

sentrumsplan 
9. Pos. med en strategisk næringsplan. Her og i andre planer bør tema 

overgang fra hyttekommune til reiselivskommune løftes frem. Strategisk 
næringsplan bør sees i sammenheng med arb. om verdiskaping i 
regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 

10. Sammenheng mellom vekst og vern. De regionale planene/føringene vil 
bli viktige i de kommende planprosessene. Dette vil de komme nærmere 
tilbake til. 

Miljø 
11. Savner føringer om tema om liv på land (FN`s mål nr. 15) 
12. Kan det være aktuelt med egen KDP for naturmangfold (se egen veileder 

hos miljødir.) 
13. Pos. med en overordnet VA-plan for hele kommunen 
Samferdsel 
14. Minner om «Nasjonal gåstrategi», «Nasjonal sykkelstrategi» og 

prinsipper om universell utforming 
15. Trafikkstøy og støv er ikke nevnt i planstrategien. Dette er et viktig tema 

bl.a. i tettstedsutviklingen 
16. I rulleringa av trafikksikkerhetsplanen bør det rettes fokus på 

fremkommelighet og myke trafikanter (eks. gj. ulykkesutvikling). Det 
henvises til Statens vegvesen sin håndbok V722 som veiledning til 
arbeidet. 

lagt til grunn i planprogrammet til 
samfunnsdelen 

6. Tas til orientering 
7. Blir ivaretatt i kommunens 

beredskapsarbeid  
8. Tas til orientering 
9. Sett i lys av pandemisituasjon og det 

totale omfanget av planer (jf. p. 2 over), 
skyves arbeidet med strategisk 
næringsplan fra 2021 til 2023.   

10. Tas til orientering 
11. FN`s bærekraftsmål nr. 15 er ett av 

målene i samfunnsdelen og vil bli 
behandlet der 

12. Ikke i denne omgang. Jf. p. 2 over. 
13. Tas til orientering 
14. Tas til orientering 
15. Tas til orientering og vil ha mer fokus i 

områdeplaner for tettstedene 
16. Tas til orientering 
17. Tas til orientering 
18. Kommunen gjør løpende vurdering, men 

har foreløpig ikke funnet ressurser til 
dette arbeidet.  



Kulturminnehensyn 
17. Pos. med de henvisningene som er oppgitt 
18. Anbefaler å vurdere en egen kulturminneplan 
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AVTALE MED KRØDSHERAD KOMMUNE OM OPPGAVEFELLESSKAP FOR NOREFJELL 
RENSEANLEGG  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

Sigdal kommune inngår kommunalt oppgavefellesskap med Krødsherad kommune for 

Norefjell Renseanlegg, basert på vedlagte avtale.   

 

 

 

 

Vedlegg:   

1. Avtale om kommunalt oppgavefellesskap mellom Sigdal kommune og Krødsherad kommune. 

2. Dimensjoneringsgrunnlag for Norefjell RA- Rapport Norconsult 2016. 

3. Juridisk betenkning fra Advokatfirmaet DSA om alternativer for eier- og avtalestruktur for 

Norefjell RA.  

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Sigdal kommune bør inngå avtale om kommunalt oppgavefellesskap med Krødsherad kommune for 

Norefjell RA, basert på vedlagte avtale. Avtalen gir etter vår mening en balansert, og kostnadseffektiv 

samarbeidsløsning for samarbeidet om felles renseløsning denne delen av fjellet.  

 

 

Bakgrunn/Vurdering 

Kommunestyret vedtok i sak KS 13/19 21. mars 2019 en intensjonsavtale for samarbeid med 

Krødsherad kommune om felles renseløsning. Intensjonsavtalen la til grunn at det skulle etableres et 

IKS for renseløsningen, heretter kalt Norefjell Renseanlegg. I avtalen er det varslet en oppstart av 

selskapet i januar 2021. Som tidligere orientert om er prosjektet noe forsinket, og det vurderes nå 



som hensiktsmessig å få på plass organiseringen av Norefjell RA i 2.kvartal 2021. Det forventes 

også at Norefjell Renseanlegg vil begynne å ta imot kloakk i 2.kvartal 2021. 

 

I perioden etter vedtak 17/19 har administrasjonen arbeidet med selskapsavtaler og praktiske 

forhold rundt etablering av IKS. Et IKS krever at det opprettes  
- Eget styre 
- Eget representantskap 
- Egen daglig leder 
- Egen avtale med revisor 
- Parallelle økonomistrukturer med tilhørende administrative rutiner 

 

Dette er forhold som medfører ekstra kostnader på noen hundretusen hvert år. 

 

I juni 2020 ble det avholdt et møte i Sigdal hvor ordfører, kommunedirektører og tekniske sjefer fra 

hver av kommunene deltok. I dette møtet ble kostnader og fordelingen drøftet. Det kom også opp et 

forslag om å se på en alternativ organisering for å forenkle administrative forhold, samt redusere 

kostnader for selve organiseringen. IKS ble i sin tid anbefalt som en godt egnet organisasjons-

/selskapsform for å håndtere en felles renseløsning for kommunene. Hovedbegrunnelsene for valget 

var tredelt; 1) en demokratisk påvirkningsmulighet fra begge kommunene inn mot Norefjell 

Renseanlegg, 2) gi kommunene adgang til å etablere egne selvkostområder uavhengig av aktiviteten 

i nabokommunen og 3) gi Sigdal kommune en medeierrolle i Norefjell Renseanlegg. I ny 

kommunelov gis det anledning til å etablere kommunale oppgavefellesskap. En slik organisering vil 

lette på de til dels tunge administrative prosessene i et IKS, og porteføljen vil bli en del av 

kommunedirektørens linje-organisasjon. Juni-møtet konkludere med at denne organisasjonsformen 

burde utredes med tanke på å foreslå en slik organisering for kommunestyrene.  

 

Det ble gjennomført utredning inkludert en juridisk betenkning og det juridiske rådet er å etablere et 

kommunalt oppgavefellesskap. Se vedlagte juridiske betenkning. Prinsippene som ligger i den 

framforhandlede intensjonsavtalen om å opprette et IKS er ivaretatt i forslag til avtale om 

kommunalt oppgavefellesskap.  
- Det opprettes et eget representantskap for Norefjell Renseanlegg som ivaretar det demokratiske 

forholdet mellom kommunene, men Krødsherad kommune opprettholder bestemmende rett over 
selskapet. Sigdal kommune er medeier med 32 %, etter samme prinsipp som ved IKS. 

- Kommunene opprettholder adgangen til å ha egne selvkostområder uavhengig av 
nabokommunen. Dette ivaretas på samme måte som i et evt IKS; Norefjell Renseanlegg selger 
rensetjenester til Sigdal kommune og Krødsherad kommune, som igjen selger tjenester til sine 
abonnenter og selskaper.  

- Kommunedirektøren i Krødsherad kommune kan være daglig leder, noe som gjør de administrative 
linjene i organisasjonen enklere å forholde seg til for ansatte. Ved opprettelse av kommunalt 
oppgavefellesskap inngår alle administrative forhold ved Norefjell Renseanlegg i Krødsherad 
kommunes regnskap, administrative rutiner, internkontroll med mer. Dette sparer partene i 
samarbeidet driftskostnader hver år. Som tidligere avtalt vil også ansatte ved teknisk sektor i 
Krødsherad kommune drifte anlegget. 

 

Vedlagt ligger avtale for opprettelse av kommunalt oppgavefellesskap. Denne er fremforhandlet 

med administrasjonen i Sigdal kommune i samråd med jurist. 

 

Avtalen må likelydene vedtas i begge kommunene for at den skal tre i kraft. 

 



Når avtalen er vedtatt i begge kommunestyrer vil det blir fremmet en ny sak hvor de enkelte 

kommunestyre peker ut medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I etterkant av dette 

vil det kommunale oppgavefellesskapet konstituere seg. 
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Oppgavefellesskapet 

1. Partene i avtalen er: 

a. Krødsherad kommune 

b. Sigdal kommune 

2. Partene oppretter ved denne avtalen et 
kommunalt oppgavefellesskap i samsvar 
med kommuneloven kapittel 19.  

3. Oppgavefelleskapet heter Norefjell 
Renseanlegg Kommunale 
Oppgavefellesskap (Oppgavefellesskapet 
eller NR KO). 

4. Oppgavefellesskapet har kontor i 
Krødsherad kommune og hører inn under 
kommunens organisasjonsnummer. 

5. Oppgavefellesskapet er ikke et eget 
rettssubjekt. 

Formål 

6. Oppgavefellesskapet er opprettet som 
et langsiktig samarbeid mellom Krødsherad 
og Sigdal for å ivareta behovet for rensning 
av avløpsvann i kommunene.  

7. Kommunene investerer i et 
renseanlegg på Bjøre i Noresund som skal 
eies av kommunene. Oppgavefellesskapet 
skal drifte renseanlegget. 

8. Bruksområdet for både KO-et og 
renseanlegget kan bestemmes, endres og 
utvides innenfor eierkommunene ved 
beslutning i kommunestyrene. 

9. Denne avtalen regulerer rammene for 
Oppgavefellesskapets virksomhet. Den gir 
representantskapet myndighet til å fatte 
nødvendige vedtak for styring av 
Oppgavefellesskapet. 

Oppgavefellesskapets virksomhet 

10. Oppgavefellesskapet skal drifte 
Norefjell Renseanlegg og skal samle inn, 
rense og sluttbehandle avløpsvann i 
eierkommunene fra de avløpsområdene 
kommunene i fellesskap bestemmer.  

11. Oppgavefellesskapet miljøprofil skal 
være i samsvar med eierkommunenes 
miljøstrategier.  

12. KO-ets løpende oppgaver innenfor drift 
og økonomi utføres av Krødsherad 
kommune. Krødsherad kommune kan også 
inngå forretningsmessige avtaler med 
tredjeparter som gjelder drift og vedlikehold 
av renseanlegget.  

13. KO-ets virksomhetsområde avregnes 
til selvkost. Utgifter og kostnader skal 
dekkes av de inntekter virksomheten kan 
frembringe i henhold til punkt 39.  

Fordeling av ansvar 

14. Partenes økonomiske ansvar for 
Oppgavefellesskapets forpliktelser tilsvarer 
partenes andel av investeringskostnaden 
for Norefjell Renseanlegg, og er per 1. 
januar 2021 fordelt slik: 

a. Krødsherad: 68 %. 

b. Sigdal: 32 %. 

Partenes andel av investeringen er basert 
på et estimat for utvikling i antall abonnenter 
og belastning på renseanlegget 
(Personekvivalenter) i hver kommune over 
en 20-års periode fra høsten 2017. 
Prognosen (Norconsults forprosjekt vedlegg 
PN-2 datert 5. desember 2016) er vedlagt 
denne avtalen. 
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Sigdal kommune betaler sin andel av 
investeringen senest innen 31. desember 
2021. 

Partene kan hver for seg kreve justering av 
sin andel av investeringskostnader og 
økonomisk ansvar dersom antall 
personekvivalenter avviker vesentlig fra 
Norconsults prognose. Med vesentlig avvik 
menes mer enn 35 % fra Norconsults 
prognose. Reforhandling kan ikke kreves før 
1. januar 2031.  

Norconsults prognose er basert på 
utbygging av områdene Noresund og 
Norefjell i Krødsherad kommune, samt 
utbygging av områdene Djupsjøen og 
Solesetra i Sigdal kommune. Partene er 
enige om at det kan tilknyttes andre 
områder, forutsatt at det er tilgjengelig 
restkapasitet i den enkelte parts prognose. 
Tilknytning av andre områder skal drøftes 
og vedtas i Representantskapet før 
gjennomføring. Hver enkelt part er ansvarlig 
for å søke Statsforvalteren i Oslo og Viken 
om områdeutvidelse.  

15. Partene bærer hver for seg sin andel av 
investeringskostnadene for Norefjell 
Renseanlegg.  

16. En part kan ikke selge eller avhende sin 
andel av anlegget uten den andre partens 
samtykke.  

17. Hvis Krødsherad eller Sigdal 
kommuner slås sammen med andre 
kommuner skal kommunenes posisjon etter 
denne avtalen overtas av den eller de nye 
kommunene sammen med alle rettigheter 
og plikter som følger av denne avtalen.    

18. Ved oppdeling av Krødsherad 
kommune skal avtalen følge den kommunen 
der Norefjell Renseanlegg er fysisk 
lokalisert. Ved oppdeling av Sigdal 

kommune skal avtalen følge den kommunen 
der avløpsområdet som betjenes av 
Norefjell Renseanlegg befinner seg. 

19. Fordeling av ansvar skal ikke endres 
som følge av sammenslåing med andre 
kommuner eller oppdeling av 
eierkommunene.  

20. Hvis partene vedtar investeringer som 
utvider kapasiteten i anlegget, skal andel av 
investeringskostnadene fastsettes på nytt.  

Representantskapet  

21. Representantskapet er det øverste 
organet i Norefjell Renseanlegg KO. 

22. Deltakerkommunene oppnevner i 
henhold til kommuneloven § 19-3 hver for 
seg representantskapsmedlemmer med like 
mange varamedlemmer for: 

a. hver kommunevalgperiode på fire år, 
første gang ved opprettelsen av 
Oppgavefellesskapet og ut 
gjeldende periode, eller 

b. fire år rullerende periode. 

Det enkelte kommunestyre bestemmer om 
medlemmene av representantskapet skal 
oppnevnes for en periode slik definert i 
punkt a eller punkt b. 

23. Representantskapet skal ha tre 
medlemmer med like mange 
varamedlemmer, fordelt slik: 

a. Krødsherad har to medlemmer og to 
varamedlemmer i rekke 

b. Sigdal har ett medlem og ett 
varamedlem i rekke. 
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Krødsherad kommune skal ha minst 
halvparten av medlemmene uavhengig av 
utvikling i antall abonnenter. Hvis andre 
kommuner blir med i Oppgavefellesskapet 
kan fordelingen av 
representantskapsmedlemmer endres, men 
likevel bare slik at Krødsherad kommune 
eller kommunens etterfølger fortsatt har mer 
enn halvparten av medlemmene.  

24. Representantskapet velger selv sin 
leder og nestleder. Postene fordeles mellom 
kommunene.  

25. Representantskapet er beslutnings-
dyktig når organet er fulltallig. Vedtak gjøres 
med vanlig flertall av de stemmene som er 
avgitt. Står stemmene likt avgjør leders 
stemme.  

26. Innkalling til ordinære møter i 
representantskapet skal skje med minst fire 
ukers varsel og skal inneholde saksliste. 
Innkalling med saksliste sendes 
eierkommunene med tilsvarende frist. 
 

27. Representantskapet skal ha minst to 
møter per år – ett for behandling av budsjett 
og ett for behandling av regnskap. 
Representantskapets vårmøte avholdes 
innen utgangen av april måned. 

28. Leder av Representantskapet kan kalle 
inn til ekstraordinært møte. Det samme 
gjelder når revisor, minst en av partene eller 
minst to av representantskapets 
medlemmer krever det. Ekstraordinært 
representantskapsmøte kan innkalles med 
kortere frist enn fire uker i tilfeller hvor dette 
er nødvendig. 
 

29. Representantskapet bestemmer 
hvordan KO-ets oppgaver skal utføres, 
hvem som skal være daglig leder og 

hvordan kommunene skal drifte 
renseanlegget.  

30. Representantskapet har ansvar for 
organisering av selskapets virksomhet og 
skal påse at virksomheten drives i samsvar 
med lov og forskrift, kommunenes vedtak, 
selskapets formål, samarbeidsavtalen, 
økonomiplan og årsbudsjett. 
Representantskapet rapporterer om 
oppgavefelleskapets virksomhet og 
økonomi til eierkommunene. 
  

31. Representantskapet skal fastsette en 
årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på 
mål, strategi og gjennomføring. 

32. Representantskapet skal påse at 
oppgavefellesskapet har god internkontroll 
og hensiktsmessige systemer for 
risikostyring i forhold til omfanget og arten 
av selskapets virksomhet 
 

33. Representantskapet skal sørge kontroll 
av KO-ets etterlevelse av regler for Helse, 
Miljø og Sikkerhet (HMS).  

34. Representantskapet skal ellers 
behandle følgende saker:  

 
a. Vedta instruks for daglig leder.   
b. Godkjenne regnskap. 

c. Vedta årsbudsjett for neste 
kalenderår. 

d. Vedta investerings- og økonomiplan. 

e. Anbefale og fremme forslag om 
endringer i samarbeidsavtalen til 
kommunene. 

35. Det skal føres protokoll fra 
representantskapsmøtet som underskrives 
av møteleder eller to av medlemmene.  
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36. Saksbehandlingen i KO-et er underlagt 
reglene i kommuneloven og 
forvaltningsloven. 

Daglig ledelse og representasjon 

37. Oppgavefellesskapet skal ha en daglig 
leder som er ansatt i Krødsherad kommune. 
Daglig leder følger de retningslinjer og 
pålegg som representantskapet gir.  

38. Daglig leder kan inngå 
forretningsmessige avtaler om drift og 
vedlikehold som tilligger dennes stilling, eller 
etter fullmakt fra representantskapet. Øvrige 
avtaler inngås av leder for 
representantskapet.    

Økonomi og regnskap 

39. Oppgavefellesskapets virksomhet skal 
avregnes til selvkost. Oppgavefellesskapets 
ordinære drift skal ikke være avhengig av 
tilskudd fra kommunene ut over det beløpet 
partene betaler for KO-ets tjenester, med 
mindre det er nødvendig for å kunne 
opprettholde et forsvarlig tilbud til 
kommunenes innbyggere. I slike tilfeller skal 
representantskapet be kommunene om 
tilskudd til drift.  

40. Oppgavefellesskapet oppretter 
selvkostfond etter gjeldende regelverk for 
selvkost (selvkostforskriften). 
Representantskapet skal fastsette 
retningslinjer for opprettelse og forvaltning 
av fondet.  

41. Oppgavefellesskapet fører regnskap 
etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. 
forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. Regnskapet inngår 
som en del av regnskapet til Krødsherad 
kommune. 

42. Indirekte henføre kostnader fordeles på 
partene etter avtalt ansvarsfordeling, jf. 
punkt 14. Øvrige driftskostnader fordeles 
partene etter faktisk mottatt mengde 
avløpsvann. Indirekte henførbare kostnader 
faktureres forskuddsvis på årlig basis innen 
utgangen av januar. Driftsutgifter fakturers 
kommunene etterskuddsvis hvert kvartal i 
henhold til mottatt mengde avløpsvann.  
 
Oppsigelse, avslutning, utvidelse og 
endring av avtalen 
 

43. Avtalen er uoppsigelig så lenge 
avskriving av felles investeringer i Norefjell 
Renseanlegg pågår. På avtaletidspunktet er 
avskrivingstiden for renseanlegget 
maksimalt 40 år, jf. forskrift 7. juni 2019 nr. 
714 om økonomiplan mm. § 3-4 første ledd 
bokstav d.  

44. Hvis kommunene er enige om å utvide 
kapasiteten i anlegget skal perioden som 
avtalen ikke kan sies opp forlenges til slutten 
av avskrivningsperioden for den nye 
investeringen.  

45. Når investeringene er nedskrevet kan 
hver deltakerkommune tre ut av 
samarbeidsavtalen. Uttreden skal varsles 
minst seks måneder i forkant.  

46. Oppgavefellesskapet kan oppløses 
hvis alle deltakerkommunene er enige om 
det, eller dersom det bare er en kommune 
igjen i Oppgavefellesskapet. Ved 
oppløsning av samarbeidet skal det 
oppnevnes et avviklingsstyre 

47. Krødsherad kommune har rett til å 
overta anlegget dersom samarbeidet om 
renseanlegg besluttes avsluttet etter at 
anlegget er avskrevet.  Ved eventuell 
overtakelse skal kjøpesummen baseres på 
en verdivurdering av anleggets restverdi.  
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48. Nye kommuner kan tas opp som 
deltakere i Oppgavefellesskapet hvis alle 
eksisterende deltakere gir sitt samtykke ved 
vedtak i kommunestyret. Nye deltakeres 
økonomiske ansvar skal tilsvare deres 
langsiktige antatte andel av behovet for 
rensing av avløpsvann 

49. Hvis avtalepartene er enige om å endre 
organisering av Oppgavefellesskapet, enten 
ved å gjøre KO-et til et eget rettssubjekt, 
eller ved å omgjøre det til et Interkommunalt 
Selskap (IKS), så faller denne avtalen bort 
når ny avtale for organisering av 
renseanleggets virksomhet er vedtatt av 
kommunestyret i alle deltakerkommunene. 

50. Endring av samarbeidsavtalen krever 
likelydende vedtak i alle kommunene. 

51. Når oppgavefellesskapet blir oppløst 
skal Krødsherad kommune ha ansvar for 
oppbevaring av KO-ets arkiver, jf. 
kommuneloven § 19-4 fjerde ledd bokstav j). 

Tvisteløsning 

52. Dersom det oppstår tvist mellom 
partene om fortolkningen eller 
gjennomføringen av denne avtalen, skal 
konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. 
Tilsvarende gjelder ved uttreden. 

53. Dersom forhandlinger ikke fører frem 
innen rimelig tid, skal tvisten løses ved 
ordinære domstolsbehandling ved 
nærmeste verneting til Norefjell 
renseanlegg. 

Øvrige bestemmelser 

54. Samarbeidsavtalen trer i kraft når den 
er vedtatt av begge kommunestyrer og 
underskrevet av ordfører.  

55. Reglene i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 
kommuner og fylkeskommuner 
(Kommuneloven) gjelder for 
Oppgavefellesskapets virksomhet.  

Signatur 

For Krødsherad kommune, dato: 

 

___________________________ 

Knut Martin Glesne 

Ordfører 

 

For Sigdal kommune, dato: 

 

___________________________ 

Anne Kristine Norman 

Ordfører 

 

Vedlegg: Notat fra Norconsult datert 5. desember 2016 
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Til: Roy-Andre Midtgård 

Fra: Ida Engan, Ranveig H. Paus 

Dato 2016-12-05 

Ny renseløsning Noresund 

PN 2 - Dimensjoneringsgrunnlag 

 

Sammendrag/konklusjon 

Noresund Renseanlegg håndterer i dag antatt maks 4 500 PE, og er overbelastes i høysesongen. 
Anlegget må derfor utvides, spesielt med tanke på planlagt vekst innenfor turistnæring og 
hytteutbygging på Norefjell. Et utvidet anlegg planlegges også for å kunne håndtere 4 500 PE fra 
Sigdal kommune.  Potensielt kan belastning fra Sigdal reduseres noe. En lavere belastning fra Sigdal 
vil medføre at anlegget kan driftes lenger før nytt byggetrinn/utvidelse blir nødvendig.  

Tilrenningen i dag viser helt tydelige topper i helger og i ferieuker på vinterhalvåret. Tilrenningen til 
anlegget indikerer et relativt tett ledningsnett, hvor infiltrasjon først forekommer i utbredt grad ved 
svært store nedbørshendelser. Et relativt tett ledningsnett bekreftes av høye fosforkonsentrasoner i 
innløpet.  

Ved tilrenning fra turistområder vil det alltid være en avveiing i hvilken grad man skal dimensjonere 
etter absolutte største belastning, og samtidig risikere et betydelig overdimensjonert anlegg utenom 
høysesongen i mange år fremover. Da høy belastning tilkommer anlegget i både jul,- vinterferie- og 
påskeuken, samt helgene imellom må imidlertid Noresund RA dimensjonere etter disse periodene for 
å sikre overholdelse av rensekrav hvor kun 2/12 eller 3/24 analyser i året kan være utenfor 
rensekravene.  

Basert på antagelsene omtalt i dette notatet fremkommer følgende dimensjoneringsverdier for et nytt 
anlegg. Det er antatt en belastning på 10 000 PE i 2025 og 13 000 PE i 2035. Når forventet belastning 
inntrer er imidlertid høyst usikkert grunnet usikkerhet knyttet til planer om stor vekst hvor det er 
vanskelig å beregne når og om forventningene inntreffer. Grunnet den store forventede veksten, og 
ulempene ved å drifte et overdimensjonert anlegg ansees det derfor som hensiktsmessig å ikke 
planlegge for lenger enn forventet vekst i 2035. 

Tabell 1: Dimensjonerende belastning til anlegget i 2016, 2025 og 2035, basert på antagelsene omtalt i 
inneværende notat. 

  2016 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 

PE (PE) 4 500 10 000 13 000 

Qdim (m3/h) 26 95 130 

Qmaksdim (m3/h) 30 150 220 

BOF5 (kg/d) 150 490 670 

KOF (kg/d) 421 1 100 1 450 

Tot-P (kg/d) 3,7 14 20 

SS (kg/d) 229 630 830 
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Det er planlagt stor tilvekst i tiden fremover. Det er imidlertid trolig noe usikkerhet knyttet til omfanget 
av veksten, og trinnvis utvidelse av nytt/rehabilitert anlegget bør legges til grunn.  

For videre dimensjonering av anlegget tas det derfor utgangspunkt i at et anlegg dimensjoneres med 2 
linjer for Qmaksdim i 2025, men med planlagt utvidelse med ekstra linje for å håndtere 13 000 PE. 
Forbehandling og slambehandling dimensjoneres for 13 000 PE fra starten av da oppdimensjonering 
her medfører mindre kostnader.  

Evt. innføring av døgnutjevning før 2025 på bakgrunn av utilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet vil ikke 
medføre redusert kapasitet i anlegget, men hindre overløp på Norefjell og medføre mulig utsettelse av 
byggetrinn 2.  

Per i dag foreligger det ikke tilstrekkelig tilrenningsdata, samt oversikt over hvor tilveksten kommer, til 
å konkludere rundt eksakt behov for volum til døgnutjevning (se PN3-Fordrøyning). Da dette trolig ikke 
er et akutt behov for dette bør dette derfor vurderes grundigere når det det forekommer et bedre 
grunnlagsmateriale. Dette innebærer timesverdier på tilrenning i påsken samt fortrinnsvis 
mengdemålinger i knutepunkt i påsken og en enkel modellering av ledningsnettet basert på dette.  

Det er en rekke forutsetninger knyttet til vurderingene. De mest utslagsgivende av disse er trolig 
fremtidig vekst i abonnenter og antall PE tilknyttet per abonnent i høybelastningsperioder, samt 
antagelsene om konstant innlekking til ledningsnettet (ikke økning av infiltrasjon i høysesongen når 
det oftest er frost i bakken). 
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1 Rensekrav 

Anlegget vil fremtidig falle inn under forurensningsforskriftens kapittel 14, med utslipp av kommunalt 
avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 2000 PE til ferskvann. Dersom 
anlegget dimensjoneres for over 10 000 PE vil det videre være krav til 24 prøver i året. Prøvedagene 
skal være representativt fordelt over året og uken, og maks 3 av dem kan være utenfor rensekravene. 
Det må således antas at 4 av prøvedagene kan tilfalle en høybelastningsperiode (høstferie, juleferie, 
vinterferie, påskeferie, helger i skisesongen) og anlegget må derfor dimensjoneres for å håndtere 
denne belastningen. 

Rensekravene til et fremtidig anlegg er som følger:  

Tabell 2: Rensekrav til anlegget 

Parameter Krav 2014 

Organisk stoff (BOF5) 70 % eller < 25 mg/l 

Organisk stoff (KOF)   75 % eller < 125 mg/l 

Totalfosfor (TP)   93 % 
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2 Vurdering av PE-belastning 

Ved utvidelse av anlegget er det fornuftig å dimensjonere for et stykke frem i tid og år 2035 er valgt 
som dimensjonerende år. Normalt dimensjoneres renseanlegg for noe lenger frem i tid, men da det er 
planlagt stor utvidelse med tilhørende noe usikkerhet er det hensiktsmessig å planlegge for 2035.  

PE er et utrykk for personekvivalenter tilknyttet anlegget. Det er planlagt stor økning i tilknytning og 
forventet vekst i område vil være essensiell for å vurdere fremtid belastning.  

2.1 PE-belastning fra Noresund sentrum 

Noresund RA mottar avløpsvann fra tettstedet Noresund og turist- og fritidsboliger på Norefjell 
tilknyttet Norefjell vann og avløp (NVA). Tettstedet Noresund har 382 innbyggere pr. 1. januar 2015 
(SSB). Det er antatt at Noresund sentrum vil vokse med 1 husstand pr år fram mot 2035, og at 20 
husstander på strekningen Noresund - Bjøre vil bli tilknyttet Noresund RA innen 2035. I følge data fra 
SSB er det 2,2 personer pr husstand i Krødsherad kommune. I tillegg til privathusholdninger inkluderer 
tettstedet Noresund barneskole (85 elever), kommunehus, butikker, Sole hotell (110 senger) og 
Krøderen Kro. Basert på spesifikk belastning fra husholdninger, skole og hotell med middel standard 
(Norsk vann veileder rap. 168) estimeres total belastning fra Noresund sentrum til 600 PE i 2016 

og 700 PE i 2035, det antas imidlertid lavere belastning i høysesongen som følge av ferie og 

stengt skole etc. for fastboende.  

2.2 PE-belastning fra tilknyttede turist og fritidsboliger via NVA 

Årsrapportene til Krødsherad kommune oppgir en PE-telling fra 2007 som viste 3642 PE tilknyttet 
anlegget da, inkludert Noresund sentrum. Det har vært betydelig vekst på Norefjell etter dette.  

Per 2016 er det 1095 abonnenter tilknyttet fra Norefjell (NVA), hvorav flere sameier/hotell har 
samlefaktura og teller som en abonnent. Tabell 3 viser vurdert maksimal tilknytning til Noresund RA i 
høysesongen. Denne fremkommer fra oversikt over storabonnenter, vurdert tilknytning i Noresund 
sentrum og estimert antall private hytter ved telling og saneringspost for abonnenter. Videre er 
belegningsgrad i høysesong og antall PE/seng estimert. Oversikt over antall senger per stor-abonnent 
er vist i vedlegg A.   

Tabell 3: Estimert tilknytning fra Norefjell i høysesongen 2016 basert på oppgitt enheter fra sameier med 
samlefaktura, Noresund sentrum samt estimert antall hytter telt fra kart og kjent antall abonnenter.  

Tilslutning Abonnenter PE/enhet Belegg påske Antall PE Kommentar 

Storabonnenter 557 6 80 %1 2830 
 

Øvrige private hytter 538 2,5 90 %2 1211 Antall hytter fra kart 

Sum Norefjell (NVA) 1095 
  

4041 
 

1-Satt til 80% da samtlige senger trolig ikke er benyttet i utleieenhetene.  
2-Satt høyere enn for storabonnenter da antall PE/hytte er lavere – det er alt er inkludert at senger står tomme 

 

Dersom det antas at 75% belegning i Noresunds 600PE, sammenfaller med maksimalbelastning fra 
Norefjell blir total belastning i høysesongen i 2016 ca. 4 500 PE.  

En annen måte å estimere PE-tilknytning i høysesongen i dag er å vurdere stoff-belastning til anlegget 
i høybelastningsperioder. På Noresund er det tatt prøver i slutten av hver påske, og Tabell 4 gir 
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beregnet belastning basert på disse. Prøvene i tilknytning til påsken er hovedsakelig utført fra 2. 
påskedag til tirsdag etter påsken, slik at dagene med høyest belastning ikke er inkludert i grunnlaget.  

Tabell 4: Beregnet belastning basert på analysedata fra påskeukene og spesifikk belastning 

Belastning  PE (BOF5) PE (KOF) PE (Tot-P)4 

Påske 2010 24931) 2293 3324 

Påske 2011 14431) 1471 1628 

Påske 2012 22841) 2726 1645 

Påske 2013 20851) 3067 2044 

Påske 2014 17542) 2358 3280 

Påske 2015 21663) 3508 3041 

Maks 2493 3508 3324 

1       – Målt fra 2. påskedag til tirsdag etter påske 
2 – Målt langfredag 
3 – Målt onsdag i påskeuken 
4 – Tot-P baserer seg på ukeblandeprøver 
 
 

Høyeste belastning får vi fra KOF-analysen påskeonsdag 2015 på 3 500 PE. Her er tilknytning fra 
fosfor noe lavere, på 3 300 PE, hvilket er som forventet da denne er basert på ukeblandeprøve og 
derfor påbegynt før påske.  BOF- tilknytningen er forøvrig lavere, men KOF antas å gi et mer riktig 
bilde da det ikke foreligger grunn til å tro at det er andre kilder til KOF i perioden, samt at denne 
underbygges av Tot-P beregningen.  

3500 PE siste påskedag mot 4500 PE tidligere i påsken gir en 22% lavere belastning tirsdag til 
onsdag i påsken, og kan høres fornuftig ut da den hydrauliske analysen viser betydelig høyere 
belastning utover i påsken.  Forventet belegningsgrad per hytte (tabell 3) benyttes videre til å estimere 
fremtidig PE-belastning fra NVA, da NVA har oppgitt forventet fremtidig tilknytning gitt som antall 
abonnenter for årene 2025 og 2035. Forventet tilknyttede abonnenter er 2090 i 2025 og 2490 i 2035.  

 

2.3 Tilknytning Sigdal kommune 

Antatt tilknytning fra Sigdal kommune er gitt i rapporten «Krødsherad kommune – Fremtidige 
renseløsninger» utarbeidet av Rambøll i 2014. Her står det: 
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Det antas at 1 200 PE knyttes til i 2016, 2250 i 2025 og 4 500 PE i år 2035. Tilsvarende som for 
private hytter i Krødsherad antas en belegning på 90% i høysesongen.  

I etterkant av utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlaget fremkom det revidert estimat fra Sigdal på 
muligens ned i 3 000 PE. Dimensjoneringsgrunnlaget er ikke revidert med hensyn til dette, og evt. 
reduksjon her er derfor lagt inn som en sikkerhetsmargin knyttet til den store usikkerheten i vekst på 
Norefjell. Dersom 4 500 PE er overestimert kan dette medføre at et nytt anlegg kan driftes lenger før 
en evt. ny utvidelse.   
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2.4 Fremtidig belastning 

Basert på at 30% av veksten skjer som sameie og 70% som private hytter gir dette følgende 
dimensjonerende tilknytningsgrad (se tabell neste side): 

Tabell 5: Estimert PE-tilknytning i år 2016 (etter påkobling av Sigdal), 2025 og 2035 basert på vurderinger omtalt i 
inneværende kapittel. Det gjøres oppmerksom på at tallene er basert på redusert belastning i forhold til belastning 
oppgitt av kommunen. Dette da det er antatt at ikke samtlige sengeplasser er i bruk samtidig. %-vis belegning av 
de ulike abonnentene er vist i egen kolonne.  

Tilknytning Belegg PE/abonnent PE-20161 PE-2025 PE-2035 

Sameie (stor abonnenter) 80 % 6 2830 4169 4745 

Private abonnenter (NVA)  90 % 2,5 1211 2654 3284 

Sigdal (NVA) 90 %    2565 4050 

Noresund 75 %   450 488 525 

SUM     4491 9875 12604 

1 – Før påkobling av 1200 PE fra Sigdal.  

Det antas 4 500 PE tilknyttet i høysesongen i dag, og et nytt renseanlegg dimensjoneres for ca. 

10 000 PE i 2025 og ca. 13 000 PE i 2035.  

3 Hydraulisk belastning 

3.1 Grunnlagsmateriale 

Grunnlagsmaterialet for hydraulisk belastning er døgndataserier fra 1. januar 2011 til 12. september 
2016. Renseanleggets vannføringsmåler har maksimal kapasitet på 40 m³/time, men evt. 
vannmengder over dette registreres som 40 m3/h.  Antall timer med overløp i løpet av året utgjør rundt 
1% av tiden. På bakgrunn av dette er det en viss usikkerhet knyttet til de faktiske toppene anlegget 
mottar. 

3.2 Eksisterende tilrenning år 2016 

Anlegget er i dag dimensjonert for Qmaksdim på 20 m³/h. 

Figur 1 viser midlere hydraulisk belastning gjennom året fra år 2011 til september 2016.  Den 
hydrauliske belastningen varierer betydelig, med markante topper i typiske ferieuker og helger i 
skisesongen. Det er også markante topper som sammenfaller med store nedbørsmengder på 
sommerhalvåret.   

Figuren viser at anlegget flere ganger har vært overbelastet hele ferieuker i strekk. Det er også en 
generell trend med økende belastning i ferieukene i skisesongen år etter år.  
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Figur 1: Hydraulisk belastning over året målt i anlegget fra januar 2011 til september 2016.  

I ferieukene inntreffer høy belastning over mer enn en uke (jul, vinterferie og påske markert med rød 
ring). Her er det også timer med overløp i anlegget, noe som kan indikere enda høyere topper enn det 
fremkommer fra grafen. Anlegget vil basert på størrelse og resipient trolig få krav til 24 prøver hvorav 
kun tre kan være over rensekravene. Ettersom tre av disse kan tilfalle ferieukene med høy belastning, 
vil disse høybelastningsperiodene bli dimensjonerende for evt. magasineringsvolum. 

Dimensjonerende hydraulisk belastning beregnes utfra fraktilkurver av døgntilførsel iht. Norsk Vanns 
rapport 168. Dersom det ikke foreligger timesverdier settes normalt Qdim til 75 fraktilen og Qmaksdim til 95 
fraktilen av midlere timestilrenning over døgnet. Qmaksdim er dermed den midlere timesvannføringen 
som ikke overskrides til anlegget i 95% av årets dager.  Figur 2 viser fraktilkurven over mildere 
timestilrenning til anlegget fra 2011-2016, og gir Qdim og Qmaksdim på hhv. 16 og 25 m3/h. Dette viser at 
eksisterende anlegg med en kapasitet på 20 m3/h er overbelastet. 

 

Ettersom belastningen til anlegget varierer betydelig med mange store topper i ferieuker og helger er 
det imidlertid viktig å vurdere disse toppene separat, da anlegget også må kunne håndtere dette.  Jul,- 
vinterferie- og påskeukene er derfor vurdert separat, og vist i Figur 2.  
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Figur 2: Fraktilkurve av tilrenning til anlegget over året fra 2011-2016 
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Figur 3: Fraktilkurve av midlere timestilrenning til anlegget i jul,- vinterferie og påskeuke 2011-2016  

Vurdering av høysesongen gir følgende belastning som representativt for dagens situasjon; 

Qdim = 26 m³/time 

Qmaxdim = 30 m³/time 

Ettersom anlegget må håndtere belastningen i høysesongen benyttes disse verdiene videre som 
grunnbelastningen, hvoretter forventet tillegg fra vekst i tilknytningen legges til.  

 

3.3 Fremmedvann til anlegget 

For å vurdere fremmedvannmengden til anlegget vurderes toppene utenom høysesong, som 
fremkommer i Figur 1. Samtlige av disse toppene sammenfaller med svært store nedbørsmengder 
ved nedbørstasjonen på Grimeli (E-klima). Basert på tilrenningen over året ser det for øvrig ikke ut til 
at snøsmelting er en betydelig faktor for hverken infiltrasjon og spissbelastninger til anlegget.  

Tabell 6: Topper i tilrenningen utenom skisesongen satt sammen med målt nedbør på Grimeli.   

Dato Tilrenning 

(m3/d) 

Tid overløp 

(h) 

Snitt 

(m3/h) 

Nedbør 

(mm) 

11.06.11 780 6,9 32,5 45 

24.07.11 730 12,4 30,4 441 

15.08.11 856 11,2 35,7 47 

05.09.11 662 13,8 27,6 37 

07.09.11 658 5,0 27,4 21 

19.09.11 735 5,4 30,6 32 
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26.04.12 686 14,8 28,6 28 

10.07.12 649 0,0 27,0 20 

16.05.13 779 2,7 32,5 32 

22.06.13 840 3,5 35,0 41 

27.06.13 869 5,3 36,2 44 

27.08.15 639 0,0 26,6 521 

02.09.15 685 0,0 28,5 27 

03.09.15 689 0,0 28,7 36 

15.09.15 776 13,6 32,3 37 

16.09.15 730 0,0 30,4 46 

1 – Nedbør dagen i forveien 

 

Den største toppen kommer 27. juni 2013, og sammenfaller med stor nedbør. Her er det overløp i 
anlegget i over 5 timer og det er nærliggende å anta at deteksjonsgrensen på 40 m3/h er overskredet i 
flere av disse timene. Dersom det antas i snitt 5 m3/h over grensen i timer med overløp er den reelle 
tilrenningen dette døgnet 895 m3.  

Det antas at denne dagen sammenfaller med lavbelastning på 500 PE (torsdag utenom høysesong).  
Dermed utgjør innlekkingen hele 820 m3/d, eller 34 m3/h.  

Å forvente en potensiell fremmedvannmengde på opp mot også i fremtiden 820 m3/d er derfor 
realistisk. Generelt tilkommer toppene utenom høysesongen når det ikke er frost, men store 
nedbørsmengder og snøsmelting kan potensielt sammenfalle med påsken. 

Det antas videre at eventuelle nye tilkoblinger består av nytt og tett ledningsnett og at det samtidig 
foregår noe saneringsarbeid, slik at infiltrasjonsmengden ikke øker med økende tilknytning.  

 

3.4 Tillegg for økt tilknytning 

Anlegget dimensjoneres for forventet belastning i år 2035, og forventet vekst må derfor beregnes.  

Som det fremkommer i kapittel 1 ligger en tilknytningvekst på ca. 9 380 PE til dagens belastning.  

Tillegg i belastningen kan dermed beregnes ut fra følgende formel: 

Qdim = Kmaks*Spesifikt forbruk*antall PE (+ evt. infiltrasjon eller industripåslipp) 

Qmaksdim = m*Qdim 

 

Timesvariasjon og Kmaks 

Det foreligger ikke tilrenning til anlegget med timesoppløsning, og variasjon over døgnet må derfor 
estimeres for å kunne vurdere behov for døgnutjevning. Generelt vurderes timesvariasjonen ved en 
variasjonsfaktor – K.  
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Variasjonene over døgnet er normalt større i turistområder enn for vanlige kommunalt avløp. Men 
følger ellers trenden med en topp om morgenen og en større topp på ettermiddagen som følge av 
dusjing etter aktiviteter og matlaging. 

Da det ikke foreligger timesmålinger fra Noresund RA benyttes timetilrenning til Hartevatn RA i Bykle 
kommune, i påsken 2016 for å estimere døgnvariasjonen (Figur 4). Hartevatn er også et anlegg med 
hovedsakelig tilførsel fra fjellturistnæringen og ble dimensjonert for omtrentlig samme størrelse som 
fremtidig på Noresund. Forsinkelsestiden i ledningsnettet kan også antas å være omtrent tilsvarende. 
Forskjellen er imidlertid at det er fordrøyning ved pumpestasjonene i den sørlige delen av 
tilrenningsområdet. Toppene på Noresund er derfor trolig større enn ved Hartevatn. Figuren illustrerer 
økende tilrenning i påsken med store topper siste helg. Det illustrerer også helt tydelig at det er en 
formiddagstopp rundt kl. 11 og en ettermiddagstopp rundt kl. 19.  

 

Figur 4:Timestilrenning til Hartevatn påskeuken 2016.  

Tilrenningen til Hartevatn tilsvarer en variasjon over døgnet (K-verdi) som gitt i figuren under.  
Påskeaften, som blir dimensjonerende har en K-maks på 1,77, mens 2. påskedag har faktor på 2. Til 
sammenligning er denne verdien normalt på 1,42 for anlegg med normal kommunal tilrenning av 
denne størrelse. 

 

Figur 5: Beregnede K-verdier de ulike påskedagene 2016 til Hartevatn 
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Da det kan antas større Kmaks verdi ved Noresund hvor det per i dag ikke er utjevning settes Kmaks til 2.  

Spesifikk belastning 

Det antas her at snitt i spesifikk belastning her på 150 l/p·d. Dette er en godt dokumentert ordinært 
forbruk fra kommunalt norsk avløp.  

Infiltrasjonsmengden er antatt å holdes konstant og det er ikke kjent om planer om ny 
industritilknytning i området. Det kan forsvares at infiltrasjonsmengden holdes konstant som følge av 
frost i bakken ved dimensjonerende sesong. Evt. infiltrasjonsvann vil derfor være drikkevann og ikke 
overvann.  

Maks døgnfaktor 

Maksdøgnfaktor (m) er en faktor som videre benyttes for å sette Qmaksdim ut fra Qdim. Denne bør 
godkjennes av dem som gir utslippstillatelse og bør ikke settes under 2 med mindre det er belegg for 
dette. I ledningsnett med stor fremmedvannmengde er denne typisk høy, men med unntak av noen 
store topper til anlegget ved svært mye nedbør tilsier konsentrasjonsmengdene til Noresund at det 
generelt er lite fremmedvann i systemet.  Den antas også at fremtidig tilknytning vil tilsluttes til ved nye 
og tette ledningsnett. I tilrenning over hele året er forholdet mellom Qmaksdim og Qdim som tilsvarer 
maksdøgnfaktor på 1,6, mens tilrenningen i ferieukene i skisesongen tilsvarer et forhold på 1,2. 
Maksfaktoren settes derfor til 1,75 ved beregning av fremtidig tillegg til belastningen for å være på den 
sikre siden.  

  

3.5 Dimensjonerende vannmengder 2035 

Basert på vurderingene omtalt er beregnet tillegg, samt endelig dimensjonerende belastning til nytt 
anlegg vist i tabellen under.   

Tabell 7: Fremtidig dimensjonerende tilrenning til anlegget 

 
Belastning 2016 

m3/h 

Dimensjonerende år 2025 

m3/h 

Dimensjonerende år 2035 

m3/h 

Qdim 26 95 130 

Qmaksdim 30 150 220 

 

Svært mye nedbør og fremmedvann i ledningsnettet kan sammenfalle med en påskeuke og systemet 
må delvis kunne håndtere dette. Men et slikt uvær vil trolig samtidig bidra til redusert belegg på 
hyttene, og dersom dette reduseres til 82% vil anlegget fortsatt kunne håndtere en 
fremmedvannmengde tilsvarende som 27.06.13. I lavbelastningsperioder vil for øvrig anlegget ha 
svært stor kapasitet til å håndtere nedbørstopper med store infiltrasjonsmengder. 

4 Stoffbelastning 

4.1 Grunnlagsmateriale 

Grunnlagsmaterialet er hentet fra Noresund renseanleggs årsrapporter for årene 2010 til og med 
2015, og består i 12 prøver pr år. BOF5 og KOF er døgn-prøver, mens Tot-P er utført som 
ukeblandeprøver, til sammen 73 analysedager. Belastningen i kg/døgn regnes ut som produktet av 
konsentrasjon og døgntilrenning. I henhold til Norsk Vanns rapport 168 settes dimensjonerende 
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belastning til den verdien som tilsvarer at 85% av prøvene ligger under denne. I 4 av prøvedøgnene er 
tilrenningen hentet fra tilrenningsdata, da dette tilsynelatende var feil i årsrapporten.  

Det er tatt enkelte prøver i påskeukene, men ikke i påskehelgene (tabell 4). Dette gir indikasjon på 
dimensjonerende høysesongbelastning i dag.  

 

4.2 Eksisterende belastning 

Organisk belastning –BOF5 og KOF 

BOF er biologisk oksygenforbruk over 5 dager, og er et mål på mengden organisk materiale som er 
biologisk lett nedbrytbart i avløpsvannet. KOF står får kjemisk oksygenforbruk og er et mål på organisk 
materiale inkludert det som ikke er biologisk nedbrytbart. Normalt er KOF ca. dobbel så stor som BOF5 
i husholdningsavløp.  

Dimensjonerende belastning til renseanlegg beregnes oftest som 85-fraktilen av kjent belastning. Dvs. 
at anlegget skal kunne håndtere belastningen som tilkommer anlegget 85% av årets døgn. Dette 
samsvarer normalt med krav om antall prøver som må være innenfor rensekravet.  

I et renseanlegg med stor del sesongbasert tilrenning kan dette gi et noe lavt estimat, da man i 
prinsippet må være forberedt på at flere av årets prøver tilfaller i høysesongen.  

Basert på døgnmålinger fra årene 2010 – 2015 er belastningene til anlegget vurdert og vist i tabell 
Figur 6.    

  

 
Figur 6: Fraktilkurver over organisk belastning og innløpskonsentrasjon til anlegget i perioden 2010-2015. Målt 
som både KOF og BOF.  
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Til sammenligning er maks målt belastning fra onsdag i påsken 2015 150 kg/d og 421 kg/d for hhv. 

BOF5 og KOF. Dette er ikke tatt på høyest belastning i påsken. Da påskebelastningen ligger noe 
høyere enn dimensjonerende belastning resten av året benyttes denne videre i vurderingene.  

KOF/BOF-forholdet er i snitt over 3 til anlegget, mot normalt på ca. 2 i kommunalt avløpsvann. Hva 
dette skyldes er ikke vurdert videre, men antatt uendret i fremtiden.  

Fosfor 

Fosforkravet til anlegget på 90% skal oppnås som et snitt over året. Det er derfor mindre essensielt at 
samtlige prøvedøgn overholdes her dersom anlegget generelt sett ligger over kravet i 
lavbelastningsperioder.  

Dimensjonerende mengde fosfor basert på ukemålinger fra 2010 til 2015 er 3,7 kg Tot-P pr døgn. 
Tilsvarende er maks. belastning målt i påsken på 6 kg/d. Dimensjonerende fosforkonsentrasjon basert 
på ukemålinger er 10 mg/l. Dette er en høy konsentrasjon som indikerer et generelt tett ledningsnett. 
Ettersom fosforkravet skal oppnås som snitt over året legges 3,7 kg/d til grunn for videre 

vurderinger.   

 

  

Figur 7: Fraktilkurve over Tot-P belastning til anlegget i perioden 2010-2015 målt i kg/d og mg/l 

Suspendert stoff (SS) 

Dimensjonerende belastning av SS er 229 kg/d og 734 mg/l. Det er for øvrig ikke utført SS-målinger 
de siste årene. Da det ikke foreligger påskemålinger på SS benyttes dette videre i vurderingene.  

  
Figur 8: Fraktilkurve over suspendert stoff-belastning til anlegget i perioden 2010-2015 målt som kg/d og mg/l.  
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4.3 Dimensjonerende stoffbelastning 

For å beregne fremtidig belastning benyttes eksisterende dimensjonerende mengder til anlegget 
supplert med forventet tilvekst fra tilknytning til ledningsnettet. I tabellen under er det lagt til 5% 
rejektvannsbidrag på tilveksten.  

Tabell 8: Dimensjonerende belastning til anlegget i 2025 og 2035 basert på eksisterende belastning, og antatt 
vekst i tilknytning omtalt i kapittel 2.4. 

 
2025 2035 

PE (PE) 9875 12604 

BOF5 (kg/d) 490 670 

KOF (kg/d) 1100 1450 

Tot-P (kg/d) 14 20 

SS (kg/d) 630 830 

 

 

4.4 Dimensjonerende slambelastning 

For vurdering av slambelastningen er det kun anvendt en teoretisk slamproduksjon per PE. Dette da 
slamproduksjonen vil endres med endret renseprosesser i anlegget og det således er vanskelig å 
anvende slamproduksjonen i dag videre. Spesifikk slamproduksjon er satt til hhv. 105 og 115 g/pe*d 
for alternativ med SBR med simultanfelling og MBBR etterfulgt av flokkulering og flotasjon (hentet fra 
Norsk Vanns rapport 168). For å vurdere slamproduksjon over året er det antatt en midlere 
årsbelastning på 25% av maksbelastning. Evt. mottak av slam fra andre anlegg/septik er ikke 
inkludert. Dette kan belaste anlegget utenom høysesong og vil dermed ikke påvirke maksimal 
nødvendig kapasitet i slambehandlingen.  

Tabell 9: Slamproduksjon som ligger til grunn for forprosjektet 

Slamproduksjon 2025 2035 

SBR - maks døgn (kg TS/d) 1037 1323 

SBR - årsprod. (tonn TS/år) 95 111 

MBBR og flotasjon - maks døgn (kg TS/d) 1136 1449 

MBBR og flotasjon - årsprod. (tonn TS/år) 104 122 
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Ansvarlig advokat: Magnus Dæhlin 

Notat 
 

Til:  Krødsherad Kommune 
Fra:  Jostein Røynesdal og Magnus Dæhlin 
Dato: 10. august 2020 
Klient:  12350 - Krødsherad Kommune 
Sak: 3291 - Krødsherad kommune - Etablering av nytt renseanlegg  
 
 
NOREFJELL RENSEANLEGG – ALTERNATIVER FOR EIER- OG AVTALESTRUKTUR 
 
1. Bakgrunn, sammendrag og anbefaling 
 
Krødsherad kommune bygger Norefjell Renseanlegg sammen med Sigdal kommune. Partene har 
tidligere avtalt og arbeidet for at renseanlegget skal eies og drives av et interkommunalt selskap 
(IKS). Med bakgrunn i en henvendelse fra Sigdal kommune har Krødsherad bedt oss vurdere om 
eierskap og drift av anlegget kan organiseres på en mer hensiktsmessig og enklere måte.  
 
Premissene for organiseringen er at: 
 

1. Begge kommuner skal være bundet til å bidra økonomisk til bygging og drift av anlegget. 
2. Begge kommuner skal være representert politisk i styringen av anlegget. 
3. Krødsherad kommune skal ha kontrollerende eierandel og drifte anlegget. 

 
Det finnes mange samarbeidsformer for kommuner som vil løse oppgaver i fellesskap, med 
forskjellige grader av selvstendighet og økonomisk og politisk forpliktelse. Et IKS forplikter 
økonomisk og har en stor grad av selvstendighet, men det er også strengt lovregulert med 
detaljerte krav til organisering og forvaltning av virksomheten.  
 
Et rent avtalebasert samarbeid vil ikke gjøre det mulig å oppfylle vilkår 2, i tillegg til at det vil kunne 
bli juridisk krevende å oppfylle vilkår 1, særlig med tanke på senere utvidelser. 
Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 20 har tidligere vært vurdert, men vil ikke 
oppfylle vilkår 1 i tilstrekkelig grad.  
 
Basert på premissene kommunene har oppstilt finnes det etter vår vurdering kun ett reelt og 
hensiktsmessig alternativ til et IKS, og det er kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter reglene i 
kommuneloven kapittel 19.  
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Et KO har mindre selvstendighet enn et IKS, men alle tre vilkårene ovenfor vil være oppfylt. Begge 
kommunene vil være bundet økonomisk til bygging og drift av anlegget, de vil få politisk 
representasjon og Krødsherad vil ha en kontrollerende andel.  
 
KO er også en mer fleksibel organiseringsform enn IKS. Det er færre krav til formelle roller i et KO 
sammenlignet med et IKS, og dette vil passe driftsstrukturen ved renseanlegget og kommunene 
bedre. Hvis KO-et ikke gis status som et eget rettssubjekt skal også virksomhetens regnskap 
innarbeides i Krødsherad Kommunes samlede årsregnskap. Hvis de samlede driftsinntektene i 
tillegg er under 5 MNOK kan kommunen også få unntak fra plikten til å utarbeide eget budsjett, 
regnskap og årsberetning for virksomheten.  
 
I tillegg vil mye av det allerede utarbeidede avtaleverket kunne benyttes, men likevel slik at enkelte 
deler må omarbeides. 
 
Samlet sett vil organisering som KO kunne gi lavere kostnader og bedre organisering av arbeidet 
enn IKS, gitt kommunenes begrensede størrelse i dag.  Vår anbefaling er derfor at kommunen 
velger et kommunalt oppgavefellesskap som samarbeidsform for renseanlegget. 
 
2. Nærmere om kommunalt oppgavefellesskap 
 
Kommunalt oppgavefellesskap er regulert i kommuneloven kapittel 19. Det opprettes av 
kommunestyrene, og skal benyttes til å løse fellesoppgaver. Typiske eksempler på tjenester som 
løses ved bruk av KO er felles sykehjem, PP-tjenester, kommuneadvokat, IKT, og lønns- og HR-
tjenester. Vi har ikke funnet eksempler på at KO har blitt brukt til vann- og avløpstjenester, men 
ordningen var også ny da kommuneloven trådte i kraft. Den egner seg etter vår vurdering til 
langsiktige samarbeid, også med investeringer i infrastruktur. Overordnet har KO mange 
likhetstrekk med et IKS, men med en enklere og mer fleksibel struktur. 
 
Etter kommuneloven § 19-2 har hver deltakende kommune i et KO ubegrenset økonomisk ansvar 
for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser, slik det også er for IKS-er. Også hvis en av 
kommunene skulle tre ut av samarbeidet vil de økonomiske forpliktelsene ved tidspunktet for 
uttreden bestå. Det økonomiske ansvaret for deltakerne i et kommunalt oppgavefellesskap 
oppfyller derfor vilkår 1 til organiseringen av samarbeidet mellom Krødsherad og Sigdal.  
 
I likhet med IKS-er har også kommunale oppgavefellesskap et representantskap, som velges av 
kommunestyrene, jf. § 19-3. Ved opprettelse av oppgavefellesskapet bestemmes hvor mange 
medlemmer hver kommune skal ha i representantskapet. Hvis Krødsherad f.eks. får fire 
medlemmer og Sigdal to, vil Krødsherad ha kontroll, samtidig som Sigdal vil være representert.  
 
Det er også flere ulikheter mellom KO og IKS. Forvaltningsmessig har et IKS mer selvstendighet enn 
et KO. IKS-loven har blant annet et noe tydeligere regulatorisk rammeverk som inneholder mer 
detaljerte regler om de økonomiske forholdene for selskapet, og om forholdet mellom 
deltakerne/eierkommunene. For KO er reglene i kommuneloven kapittel 18 mindre omfattende, 
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og det er derfor viktig at kommunene har et bevisst forhold til hvilke oppgaver KO-et skal utføre 
og regulerer dette detaljert i samarbeidsavtalen.  
 
Andre ulikheter mellom KO og IKS er: 
 

- IKS-loven slår fast at det i tillegg til eierorganet/representantskapet, skal være et styre og 
en daglig leder. I et KO er det ikke krav om eget styre elle daglig leder, men det er anledning 
til å opprette slike funksjoner. Kommunene har derfor større fleksibilitet ved organisering 
av samarbeidet gjennom et KO til å tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver i henhold til 
hvordan personalsituasjonene er i kommunen per i dag. 
 

- IKS-loven legger til rette for en funksjonsdeling mellom eierorganet, styret og daglig leder, 
der kommuneinteressen ivaretas av eierorganet og selskapsinteressen ivaretas av styret. 
KO kan derimot velge å opprette kun ett organ (representantskapet), der både 
kommuneinteressen og selskapsinteressen ivaretas av samme organ. Dette gir færre 
formelle beslutninger i samarbeidsstrukturen, og gjør at kommunene kan ha fokus på drift 
av anlegget istedenfor av selskapet. 

 
- Et IKS kan få myndighet til å treffe enkeltvedtak og utøve offentlig myndighet, hvis 

særlovgivningen tillater det. Et KO er ikke et ordinært forvaltningsorgan og kan derfor ikke 
gis myndighet til å treffe enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Et KO kan likevel fatte 
vedtak om interne forhold i samarbeidet, så lenge disse ikke har direkte virkning for 
rettsstillingen til innbyggere, foretak og organisasjoner i kommunene.  

 
- Kommunelovens saksbehandlingsregler vil i hovedsak gjelde for et KO. IKS er ikke 

tilsvarende bundet av kommunelovens saksbehandlingsregler.  
 

- Representantskapet i KO er å anse som et «folkevalgt organ» etter kommuneloven. Det er 
ikke representantskapet i et IKS. Representantskapet i KO må dermed ha åpne møter og 
følge de samme reglene som et kommunestyre.  
 

- Et IKS vil alltid være et selvstendig rettssubjekt, mens politikerne avgjør hvorvidt KO skal 
være en del av kommunen eller et eget rettssubjekt. Basert på Krødsherads ønske om å 
innpasse drift av Norefjell Renseanlegg i utførelsen av kommunens øvrige driftsoppgaver i 
størst mulig grad anbefaler vi at KO-et i denne saken ikke gjøres til et selvstendig 
rettssubjekt. 
 

- Et IKS er som eget rettssubjekt pliktig til å føre eget regnskap. Regnskap for IKS kan føres 
etter kommunale regnskapsregler. Et KO skal i henhold til kommuneloven § 14-8 utarbeide 
et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en 
egen årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av 
representantskapet i KO. Hvis et KO ikke er et eget rettssubjekt, så skal årsregnskapet 
innarbeides i kommunens eget årsregnskap.  
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For det tilfellet at de samlede årlige driftsinntektene for KO-et ikke overstiger 5 millioner kroner, 
så kan kommunen også få fritak for plikten til å utarbeide eget budsjett, årsregnskap og 
årsberetning for KO-et, jf. kommunelovens § 14-8 tredje ledd jf. forskrift 7. juni 2019 nr. 714 
(økonomiforskriften) § 8-3. I kommunale budsjetter skal det etter § 14-9 og forskriften kapittel 2 
skilles mellom drift og investering i økonomiplan, budsjett og regnskap. Kommunen skal da følge 
vanlig praksis for skille mellom de to formene for inntekter og utgifter. Det er imidlertid presisert 
i forskriften § 2-5 at avdrag på lån til egne investeringer skal føres som utgifter til drift. Lovens 
system vil da være at inntekter som dekker låneavdrag (fakturert etter selvkostprinsippet) må 
føres som driftsinntekter. Hvis KO-ets inntekter til å dekke drift og lån til å bygge renseanlegget 
overstiger 5 MNOK, så kan renseanlegget ikke benytte unntaket i forskriften § 8-3.  
 
Etter hva vi har fått opplyst vil årlige inntekter til å dekke drift, avdrag og renter vært omtrent 8-9 
MNOK. Kommunen har da plikt til å utarbeide eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
KO-et, men skal likevel innarbeide renseanleggets årsregnskap i kommunens årsregnskap. 
Renseanleggets regnskap skal derfor ikke revideres separat. 
 
Det skal utformes en samarbeidsavtale for oppgavefellesskapet som regulerer partenes 
rettigheter og plikter. Denne skal vedtas av kommunestyrene. Kommunestyrene vedtar også 
endringer i samarbeidsavtalen, men da må de være enige om endringene. I motsetning til IKS-et 
finnes det ingen eieravtale som representantskapet kan vedta endringer i. Det er derfor viktig at 
samarbeidsavtalen omfatter alle forhold som er relevante for KO-ets drift, men at 
representantskapet gis tilstrekkelige fullmakter til å løse oppgavene slik at partene ikke trenger å 
behandle endringsforslag i kommunestyret annet enn når prinsippene i avtalen skal endres eller 
det skal gjøres større investeringer. 
 
Hvis avtalen utformes i tråd med prinsippene som ligger til grunn i det utarbeidede avtaleverket 
for IKS-et, og Krødsherad får to medlemmer og Sigdal ett medlem i representantskapet, så er vår 
vurdering at vilkår 2 og 3 for valg av organisasjonsform vil være oppfylt.  
 
Vi legger også til at dersom det skulle vise seg at kommunene synes at samarbeidsformen er 
uhensiktsmessig, og ønsker et mer formalisert og selvstendig samarbeid, så vil det være anledning 
til å omgjøre et KO til et IKS ved en senere anledning.  
 
3. Kort om vertskommunesamarbeid 
 
Vertskommunesamarbeid (VE) etter Kommuneloven kapittel 20 har vært diskutert tidligere og 
omtales derfor kort her. VE er en avtalebasert ordning mellom kommuner for felles løsning av 
både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. VE kjennetegnes ved at minst to kommuner avtaler 
at én av kommunene utfører oppgaver på vegne av den andre, men uten at det etableres en 
interkommunal, organisatorisk overbygning. Vertskommunesamarbeid benyttes særlig innenfor 
samarbeid om barnevern, jord- og skogbruksforvaltning og skatt/kemner. Vi har ikke funnet 
eksempler på bruk av VE innenfor vann- og avløpssektoren.  
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Administrasjonen av oppgavene inngår i vertskommunens forvaltningsapparat og styringsstruktur, 
og ordningen innebærer at beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver er lagt til 
vertskommunen. Etter at kommunestyret har vedtatt å inngå samarbeidet og vedtatt 
samarbeidsavtalen, må kommunen gjøre et eget vedtak om hvilken kompetanse som skal 
delegeres til vertskommunen. Til forskjell fra KO, innebærer altså VE at en kommune delegerer 
formell vedtakskompetanse til en annen.  
 
Det kan også etableres en variant av VE med en felles folkevalgt nemd. Nemnda er da en del av 
vertskommunen som rettssubjekt. Skal det delegeres saker der det skal treffes beslutninger av 
prinsipiell betydning, er det krav om at vertskommunesamarbeidet etableres med slik felles 
folkevalgt nemd. 
 
I utgangspunktet kan samarbeidskommunen når som helst trekke myndigheten tilbake og/eller 
utøve den selv. Denne sentrale forskjellen fra KO og IKS, er at det ved VE overføres formell 
vedtakskompetanse og utøvelse av offentlig myndighet.  
 
Vertskommunesamarbeid må nedfelles i skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av 
kommunestyrene, jf. kommuneloven § 20-4. Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene skal 
reguleres i samarbeidsavtalen, og Sigdal vil være bundet til de økonomiske forpliktelsene i 
oppsigelsestiden og det som framgår av samarbeidsavtalen. Ved etablering og drift av et vann- og 
avløpsanlegg med store investeringer og nedbetaling og drift over flere tiår, vil det være behov for 
å treffe beslutninger i lang tid fremover om drift og investeringer. Det skal nok mye til å få 
nødvendige fullmakter fra Sigdal kommune til å utøve myndigheten som kreves på deres vegne i 
et slikt langsiktig tidsperspektiv. 
 
Kommunene har etter loven heller ikke et økonomisk ansvar for sin andel som ved IKS og KO. Man 
kan komme langt ved å regulere dette i en avtale, men renseanleggets kreditorer vil ikke har 
lovbestemt adgang til å kreve oppgjør direkte fra Sigdal. VE ivaretar derfor som utgangspunkt ikke 
dette sentrale hensynet for Krødsherad. I et langsiktig perspektiv vil det nok derfor være mest 
hensiktsmessig å organisere renseanleggets virksomhet som et mer forutsigbart samarbeid med 
en fastere organisasjonsstruktur, slik som enten et IKS eller et KO.  
 
Vår vurdering er derfor at VE ikke er et fullgodt alternativ for de oppgavene Krødsherad og Sigdal 
skal løse i fellesskap med Norefjell Renseanlegg. KO fremstår derimot som et godt alternativ til IKS.   
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet DSA as 
 
Jostein Røynesdal      Magnus Dæhlin 
Advokat       Advokat (H) 
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Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
 

Sluttbehandling av samarbeidsavtale for ‘Regionalt samarbeid om tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven’. 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
1. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, jfr. kommunelovens § 20- 2, jfr. 20-1 og 20-4, 
vedtas.  
 

2. Kongsberg kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, 
og Flesberg, Hjartdal, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn kommuner er 
samarbeidskommuner.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å delegere myndighet i tråd med vedlagte 
samarbeidsavtale til rådmannen i Kongsberg kommune (vertskommune). 

 

 

 

Vedlegg:   

 Samarbeidsavtale, revidert 18.11.2020 

 Sluttrapport datert 21.02.2020 

 Rutinebeskrivelse revidert 29.06.2020 

   
 

Ingress:  

Det ble gjennomført et forprosjekt for et regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter 

plan- og bygningsloven i 2019-2020. Det har blitt utarbeidet utkast til samarbeidsavtale, rutinebeskrivelser 

og en prosjektrapport. Dokumentene var på høring i kommunene høsten 2020. Høringen viste at åtte 



kommuner ønsker å delta i samarbeidet og samarbeidsavtalen kommer nå til sluttbehandling i disse 

kommunene med likelydende saksfremlegg.  

 

Bakgrunn og fakta:  

Kommunene har kapasitetsutfordringer knyttet til utførelse av tilsyn, samt at det oppleves som krevende 

og svært faglig utfordrende å følge opp de større ulovlighetssakene. Rådmannsutvalget vedtok mandatet 

for forprosjektet juni 2019 og prosjektet startet i september 2019. Prosjektgruppa har bestått av 

saksbehandlere/ ledere og to tillitsvalgte. Deltakerkommuner har vært regionens åtte kommuner, samt 

Krødsherad kommune. Det er utarbeidet prosjektrapport, rutiner for det nye samarbeidet og et forslag til 

samarbeidsavtale. Disse dokumentene ble sendt på høring i kommunene i perioden august-oktober 2020.  

  

Hva skal samarbeidet løse? 

Regionalt samarbeid skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og 

ulovligheter. Det skal bidra til like rammevilkår for utbyggere og næringsaktører i aktuelle bransjer. Det 

skal være en effektiv og kostnadsbesparende organisering for kommunene og en kompetansebyggende 

struktur for de ansatte.  

 

Søknadsprosessene i plan- og bygningsloven er i stor grad tillitsbasert, der mye ansvar er lagt til den som 

søker om et tiltak. Et slikt tillitsbasert lovverk fordrer at alle delene i lovverket spiller sammen og følges 

opp slik intensjonen er.  Lav innsats innen tilsyn og ulovlighetsoppfølging kan medføre økt andel tiltak som 

ikke tilfredsstiller byggetekniske krav og kan virke konkurransevridende. Tilsyn- og ulovlighet motiveres 

ikke først og fremst for å ta useriøse aktører i markedet, men for å sikre alle aktørene like rammevilkår og 

at sluttbrukeren og samfunnet får sikre og lovmessige utførte tiltak.   

 

Vertskommunens forpliktelser:   

Vertskommunemodellen er valgt, da hensikten er å sette bort driftsoppgaver til en annen 

kommune/samarbeid og det er behov for å delegere myndighet. 

Prosjektgruppa og Rådmannsutvalgets gav en faglig innstilling på Kongsberg kommune som vertskommune 

før videre behandling i Regionrådet. Regionrådet ønsket å vurdere muligheten for å ha samarbeidet i andre 

kommuner, enn de som har vertskommunestatus i Kongsbergregionen i dag. Saken ble derfor sendt ut på 

høring i formannskapene uten anbefaling på vertskommune. I høringen var det fire kommuner som spilte 

inn ønsket om å være vertskommune. Dette var Hjartdal, Tinn, Kongsberg og Notodden kommuner.  

Regionrådet behandlet innspillene den 17.10.2020 og fattet vedtak om at Kongsberg kommune blir 

vertskommune.   



 

Vertskommunen har det økonomiske ansvaret for samarbeidet, samt personalansvaret for de ansatte. 

Etter at samarbeidsavtalen er sluttbehandlet tar vertskommunen prosjektet videre og ansetter de 

nødvendige ressursene. Det er lagt opp til en desentralisert modell, som betyr at man lyser ut stillingene 

med hele regionen som mulig kontorplassering, men med tilhørighet til en vertskommune. Det er en 

bindingstid på tre år i avtalen for å gi vertskommunen forutsigbarhet i en oppstartsperiode. 

 

Delegering av myndighet:  

Det delegeres enkelte paragrafer i plan- og bygningsloven til samarbeidet. Dette gjøres for å gi 

samarbeidet mulighet til å utføre generell saksbehandling. Klagebehandling og utstedelse av 

overtredelsesgebyr ligger fortsatt hos kommunene. Kommunene velger selv hvilke saker de vil behandle 

selv og hvilke de overlater til det regionale samarbeidet. Kommunen kan også trekke en sak tilbake til egen 

kommune.  

 

Selvkost, størrelse og fordelingsnøkkel 

Utførelse av tilsyn og ulovligheter er lovpålagte oppgaver og ligger under selvkostregnskapet i 

kommunene. Tilsyn skal finansieres gjennom et påslag på alle tiltak i regulativet. 

Det ble lagt opp til tre ansatte, dersom ni kommuner ble med i samarbeidet.  

 

Det er anbefalt fordeling på 50%fast andel/ 25% antall byggesaker/ 25% antall innbyggere. Dette er den 

fordelingen der ingen av kommunene kommer uforholdsmessig skjevt ut.  

 

Kommunene faktureres etter faktisk bruk på slutten av året. Kommunene garanterer for en sum, men den 

faktiske utgiften kan bli lavere dersom andre kommuner har større behov og dette er avklart kommunene 

imellom.    

 

Vurdering:  

Prosjektrapporten, rutiner og forslag til samarbeidsavtale har vært på høring i åtte av de ni kommunene 

som har vært med i forprosjektet. Alle kommunene har gitt tilbakemelding om at de ønsker å være med i 

samarbeidet og at de slutter seg til samarbeidet slik det er beskrevet i saken på høring. Krødsherad 

kommune har ikke hatt saken på høring men vil få avtalen til sluttbehandling dersom/når de ønsker det.  

 



Alle kommunene har tilsluttet seg samarbeidet med de forutsetningene som forelå i saken på høring. 

Samarbeidsavtalen er likelydende den som har vært på høring, med unntak av at vertskommune nå er lagt 

inn.   

 

Det er vurdert ulike fordelingsnøkler for fordeling av kostnader.  I andre regionale samarbeid har man 

benyttet ulike grader av fast andel/fast ansatte /innbygger tall. Under arbeidet ble det klart at i dette 

samarbeidet så er antall byggesaker en aktuell indikator å benytte. Forprosjektet har sett på flere ulike 

fordelinger og har anbefalt fordeling på 50%fast andel/ 25% antall byggesaker/ 25% antall innbyggere. 

Dette er den fordelingen der ingen av kommunene kommer uforholdsmessig skjevt ut. Under er de ulike 

nøklene vist med fordeling av 2,55 mill. Figuren viser at nevnte fordelingsnøkkel (mørk rød) stort sett ligger 

nærmest gjennomsnittet (mørk grønn) for alle kommuner.  

 

 

Garantisummen for tre årsverk fordeler seg da på følgende måte:  

 

Kommunene får tilgang til en timebank som de benytter. Dersom kommunene ønsker å benytte mer enn 

avsatte timer, og det er ledig kapasitet kan de kjøpe denne tjenesten.  

Rollag Notodd
en 

Nore 
og 
Uvdal 

Tinn Flesb
erg 

Hjart
dal 

Kongsb
erg 

Krødsher
ad 

Sigdal Totalt  

206 
268 

355 
163 

232 
031 

294 
181 

246 
023 

179 
900 

573 
139 

204 863 258 
451 

2 550 
000 



Kommunene faktureres etter faktisk bruk på slutten av året. Kommunene garanterer for en sum, men den 

faktiske utgiften kan bli lavere dersom andre kommuner har større behov og dette er avklart kommunene 

imellom.    

 

Kommunene har imidlertid ulike utgangspunkt og bør gjøre nærmere vurderinger knyttet til økonomi. 

Kommunene bør vurdere omfang av egne ressurser, behov for styrkning, midler på selvkostfond, planer 

om å øke gebyrer for å inkludere tilsyn, bruk av sanksjoner m.m.  

 

Sigdal kommune har i dag ikke kapasitet til å gjennomføre lovpålagt andel tilsyn med byggesaker. Det kan 

også være en utfordring habilitetsmessig å gjennomføre tilsyn i egen kommune. Nivået som er antydet i 

dette samarbeidet vil gi mulighet for et systematisk tilsyn på en andel av byggesakene. Kommunen vil i 

etterkant av tilsyn som avdekker ulovligheter får arbeid med oppfølging av disse.   

Gebyrforskriften for byggesaker tar høyde for kostnader til inntreden i dette samarbeidet.  
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Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid i Kongsberg-
regionen om tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

Dette er samarbeidsavtale for et formelt, regionalt samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn- og 
ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Samarbeidsavtalen er utformet i henhold til 
kravene i kommuneloven § 20-4. 

1. Samarbeidets navn og rettslige status 

Samarbeidets navn er «Regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og 
bygningsloven». 

Samarbeidsavtalen anses som inngått fra den dag kommunestyrene i deltakerkommunene har 
vedtatt at samarbeidet skal etableres og har godkjent samarbeidsavtalens innhold. Samarbeidet 
opprettes med hjemmel i ny kommunelov kap. 20, som et administrativt vertskommunesamarbeid.  

Virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret. Samarbeidet er ikke et eget rettssubjekt. 

2. Deltakere og vertskommune 

Deltakere i samarbeidet er kommunene Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, 
Rollag, Sigdal og Tinn. 

Kongsberg kommune delegeres myndighet som vertskommune. Kommunestyrene i 
deltakerkommunene ber kommunedirektøren (rådmannen) i egen kommune om å delegere 
myndigheten som følger av denne samarbeidsavtalen, til kommunedirektøren i vertskommunen. 

Øvrige bestemmelser om organisering, ansvar og praktisk gjennomføring av samarbeidet ligger i 
rutinebeskrivelsen, som er utarbeidet som vedlegg til denne samarbeidsavtalen. 

3. Oppgaver og myndighet delegert til vertskommunen 

Deltakerkommunene overlater utførelsen av lovpålagte oppgaver knyttet til tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging, samt delegerer myndighet til å treffe enkeltvedtak i ulovlighetssaker, til 
vertskommunen. Dette er oppgaver hjemlet i § 25-1 og § 25-2 samt § 32-2 til § 32-6 i plan- og 
bygningsloven.  

Delegering gjelder kun for de sakene som kommunene velger samarbeidet skal behandle. 
Kommunene kan når somhelst hente en sak tilbake til egne kommune for videre oppfølging.  

Klagebehandling er ikke delegert og gjennomføres i den kommunen saken tilhører. 

Oppgaver og myndighet delegeres på det tidspunkt hvor samarbeidet er reelt etablert og er operativt 
for ordinær drift. 

VEDLEGG 1



Regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven - Samarbeidsavtale 

 

«Rutiner for samarbeidet», som følger som vedlegg til denne samarbeidsavtalen, gir nærmere 
beskrivelse av hvordan samarbeidet organiseres og gjennomføres i ordinær drift. I rutinebeskrivelsen 
ligger det også bestemmelser om rapportering, herunder hvordan deltakerkommunene underrettes 
om vedtak fattet i vertskommunen. 

Vertskommunen skal orientere fylkesmannen om at samarbeidet er opprettet. 

4.  Økonomi og kostnadsfordeling 

Det forutsettes at den enkelte kommune innen utløpet av august angir behov til samarbeidet 
etterfølgende budsjettår.  

Kommune stiller en garantisum etter en fordeling 50% fast andel/50% byggesaker/ 50% innbyggere.  

Maks totalsum for garantisum er kostnad opptil 3 stillinger. Beløpet kan indeksreguleres hver år.   

Kommunen etterfaktureres for faktisk bruk.  

5. Tvister 

Tvister mellom samarbeidspartene forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke blir 
enige, kan saken bringes inn for de ordinære domstolene etter alminnelige vernetingsregler. Voldgift 
kan avtales særskilt.  

6. Oppløsning og uttreden 

Hvis deltakerne er enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 

Det er tre års bindingstid for kommunene etter oppstart, for å sikre forutsigbare økonomiske rammer 
frem til tjenesten er i effektiv drift. Deretter kan den enkelte deltakeren si opp avtalen med ett års 
skriftlig varsel, gjeldende fra 1. januar det påfølgende årsskiftet. 

Samarbeidets arkiver oppbevares av vertskommunen, jfr. denne avtalens punkt 2, hvis samarbeidet 
oppløses. 

7. Endring av forutsetningene 

Ved vesentlige endringer i forutsetningene, slik som ved endringer i kommunestrukturen gjennom 
sammenslåinger eller grensejusteringer, skal bestemmelser og forpliktelser tas opp til vurdering og 
justering.  

8. Endring av avtalen 

Endringer i samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene. 

Endringer i rutinebeskrivelsen kan vedtas på kommunedirektørnivå, eller av det organ i samarbeidet 
som kommunedirektørene bemyndiger. 
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9. Rapportering 

Samarbeidet skal utarbeide årlig handlingsplan og årsrapport, som distribueres til kommunene.  

10. Vedtagelse 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Flesberg kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Hjartdal kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Kongsberg kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Notodden kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Rollag kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Sigdal kommunestyre den …… i sak ….. 

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Tinn kommunestyre den …… i sak ….. 
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1. Mandat og prosess

1.1 Bakgrunn og m andat
Teknisk nettverk løftet i mai 2019, frem et behov for å se på mulighet for et samarbeid om
tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Alle kommunene opplever at det er krevende å
gjennomføre tilsyn og ulovlighetsop pfølging i tilstrekkelig omfang, og at dette er et område
som man klart ser økt handlingsrom gjennom et regionalt samarbeid.

Det er en forutse tning i Plan - og bygningsloven at det gjennomføres tilsyn slik at man har
tilstrekkelig kontroll på byggevirksomhet og oppnår forbyggende effekt. Lovverket er i stor
grad bygget på tillit mellom tiltakshaver og myndigheter . D enne oppbyggingen er avhengig
av at det utøves forbyggende oppfølging, samt at det medfører konsekvenser når
tilliten/loven brytes.

Både tilsyn og ulovlighetsoppfølging krever spesialkompetanse og har høy grad av juridiske
problemstillinge r. Mange av kommunene har utfordringer knyttet til både kapasitet og
kompetanse. Kommunene ( på kommunalsjefsnivå ) og ansatte innen byggesak ønsket derfor
å se på muligheten for et samarbeid . Målsettingen er å øke profesjonaliteten og omfanget på
tilsyn og ulovlighetsoppfølging , samt gi rettferdige konkurransevilkår for de som utfører
byggetiltak innenfor regelverket .

Det kom også tidlig frem at kommunene har ulike behov for bistand og at et samarbeid rundt
ulovl ighetsoppfølging var spesielt viktig. Under prosessen har vi hatt erfaringsutveksling med
Grenlandsamarbeidet og benyttet deres kompetanse , ruti ner og strukturer som støtte i
prosjektet.

I tillegg til regionens sju kommuner har Sigdal og Krødsherad kommuner vært med i
prosessen.

Forslag til prosjektmandat ble utarbei det av regionens sekretariat, i samråd med teknisk
nettverk. Mandatet ble godkjent i rådmannsutvalget 28.06.2019 . Denne prosjektrapporten
svarer på oppdraget i prosjektmandatet .

Ingen av kommunene har bundet seg til å være med i samarbeidet, selv om man har vært
med i forprosjektet. Kommunene ved kommunestyret vil avklar egen deltagelse ved
behandling av samarbeidsavtale. Dersom det er tilstrekkelig kommuner som vil være med, så
vil det s tartes en etableringsfase høsten 2020, og formell oppstart 01.01.2020
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1.2 Organisering

Forprosjektet har brukt Innovasjon Norges sin
organisering for prosjekter (PLP - metodikk)

Rådmannsutvalget har hatt rollen som oppdragsgiver
og styringsgruppe.

Leder i teknisk nettverk Jens Sveaas var prosjektansvarlig .
D ag lig leder i Kongsbergregionen var prosjektleder.
Teknisk nettverk fungerte som referanse gruppe .
Prosjektgruppa har bestått av representanter fra ni kommuner,
samt to tillitsvalgte.

Figur 1. Oversikt over organisering av prosjektet

Tabell 1 . Oversikt over medlemmer i prosjektgruppa :

Navn Representant for

Jens Sveaas Kongsberg kommune

Tor Arne H elkås Hjartdal kommune

Lars Fullu Nore og Uvdal kommune

Jarle Weseth Flesberg kommune

Janne Væringsta d Notodden kommune

Tanja Grinde Bjørkgården Rollag kommune

Dagfinn Jaren Tinn kommune

Nicole Kunkel - Torgersen Kongsberg kommune

Shekib Lotfi Sigdal kommune

Hans Ole Wærsted Krødsherad kommune

Annette Finnerud Kongsbergregionen

Janne Celia Seim Akademikerne

Lene Kofstad Delta

M edlemmer i prosjektgruppa har også hatt ansvar for å formidle og bidra til involvering av de
ansatte ute i kommunene .
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1.3 F remdriftsplan

Det er arrangert tre fellessamlinger:

1. Oppstart og idemyldring 20.09.2019 (24 stk.)
- Kartleggingsbehov
- Utredningsbehov
- Gruppearbeid 1 Drømmescenari o
- Gruppearbeid 2. Status og behov
- Gruppearbeid 3. Veien videre

2. E rfaringer fra andre , kompetanseheving og e - byggesak . 10. – 11.12.2019 (40 stk.)
- Status så langt v/Annette Finnerud
- Gjennomgang av regional tilsyn og erfaringer fra Grenlandsamarbeidet ved

Halstein Bast (byggesakssjef, Skien kommune
- Grensesnitt mellom tilsyn og ordinær byggesaksbehandling v/Nicole Kunkel -

Torgersen, tilsynsleder Kongsberg kommune
- E - byggesak v/Evry

3. Av grensing, struktur og rutiner . 17.01.2020 (15 stk.)
- Gjennomgang og status så langt
- Prinsipper for kostnadsberegninger og størrelse/omfang
- Grensesnitt kommune og det regionale samarbeidet
- Saksflyter og rutinebeskrivelser

I tillegg har det vært flere arbe idsmøter i prosjektgruppa og undergrupper. Tilsynsleder i
Kongsberg har bistått faglig i arbeidet med utarbeidelse av saksflyter og rutiner.
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Tabell 2 . Oversikt over fremdriftsplanen i forprosjektet

Dato Beskrivelse: Kommentar:

06.06.2019 Nettverksmøte Teknisk nettverk Besluttet å utarbeide et mandat til
forprosjekt -

28.06.2019 Mandat i Rådmannsutvalg Vedtatt

23.08.2019 Oppstartsmøte prosjektgruppe Sigdal og Krødsherad med som
observatører

24.08 - 10.08 Kartlegging Ressurser, behov m.m.

20.09.2019 Fellessamling 1 (Lampeland) Idemyldring og forankring

September -
november

Arbeid i prosjektgruppa Flere arbeidsmøter – undergrupper

10. - 11.12.2020 Fellessamling 2 (Lampeland) Foreløpig status, lære av andre
samarbeid , e - byggesak .

November - januar Arbeid i prosjektgruppa Flere arbeidsmøter – undergrupper

09.01.2020 Rådmannsutvalg - samling Status/oppdatering

17.01.2020 Fellessamling 3 (Lampeland) Status, stemningsrapport og forankring

10.02.2020 Møte i prosjekt gruppa Siste gjennomgang av rutiner,
samarbeidsavtale og sluttrapport.

21.02.2020 Rådmannsutvalg Orientering og mottak av eventuelle
signaler

25 - 11.03 . 2020 Sluttrapport m.m. til drøfting/høring
i fagforeningene og kommunene

Uttalelsene fra fagforeninger og
kommuner

11.03 - 1 5 .03 Prosjektleder og prosjektansvarlig Innarbeide eventuelle endringer
Lage forslag til politisk saksfremlegg

19.03.2020 Møte i Teknisk nettverk Gjenn omgang av høringssvar. Innspill
innarbeides før Rådmannsutvalg

27.03.2020 Rådmannsutvalg Behandling

21. 04.2020 Regionråd Presentasjon og innspill

19.05.2020 Regionråd Behandling

J uni /august Politisk behandling i kommunene Alle kommunene - avklaring
Samarbeidsavtale

September => Over i etableringsfase For de kommunene som ønsker å være
med.
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1.4 Videre oppfølging
Dersom Rådmannsutvalg, Regionråd og kommunestyrene fatter beslutning om deltakelse og
et ablering av et formalisert samarbeid , vil neste fase være å planlegg e og gjennomføre
etablering av de t nye samarbeidet . Det er foreslått at et eventuelt etableringsprosjekt kan
starte i andre halvår 2020 . Deretter går en over i en ordinær driftsfase fra 01.01.2021.

2. Prosjektmål

2.1 Resultatmål
I prosj ektmandatet er det lagt inn følgende resultatmål:

Overordnet for prosjektet (hovedprosjektet) :

Ha etablert et regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging innen
01.01.2021

For denne prosjektfasen (forprosjektet) :

Ha kartlagt behov og erfaringer

Skape felles forståelse/enighet og forankring

Ha utredet temaene angitt i mandatet

Ha laget et beslutningsunderlag for beslutning i kommunene om deltakelse og
opplegg for samarbeidet innen våren 2020

2.2 Effektmål
I projektmandatet la man inn følgende effektmål (gevinster) :

Økt forebyggende effekt, som gir færre ulovlighetsaker på sikt

Alle kommunene utfører nok tilsyn til at det gir en forbyggende effekt

Alle kommunene kommer opp på et nivå da man minst følger opp ulovlighetsaker
som har umiddelbar fare for liv og helse, samt ulovlige boenheter

Bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og
ulovligheter

Økt kvalitet som bidrar til rett prosess og vedtak

Omforent håndtering av regelverk og sanksjoner

Forbedret dokumentasjon av prosesser og rutiner.

Styrket fagmiljø og økt motivasjon

Spart tid på opplæring gje nnom felles kurs.

Bedrede muligheter for å beholde og rekruttere arbeidskraft.

Legge til rette for bedre kvalitet i byggesaksbeh a ndlingen gjennom ekstern
tilsynsbehandling – gir uavhengig vurdering

Redusert saksbehandlingstid ved tydelig skille mellom saks behandling og tilsyn
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3. Temaer for utredning
Nedenfor gis en kort beskrivelse, samt resultater fra utredningene , for hvert tema.

3.1 Kartlegge status

Det bl e sendt ut spørreskjema for å kartlegge status ute i kommunene september 2019.
Dette har senere blitt kvalitetssikret februar 2020.

3.1.1. Hv a er den enkeltes kommune behov og hva vil man ha ut av tjenesten?

A lle kommunene har behov f o r økt innsats på tilsyn og ulovligheter, men behovene er ulike.
Enkelte kommuner ønsker at samarbeidet utfører alle tilsyn for kommunen, mens andre
k ommuner ønsker kun en diskusjons part ner underveis. Alle kommunene ønsker bistand med
ulovlighetsoppfølging.

Ingen av kommunene har eks isterende årsverk å tilby inn i et samarbeid, men Kongsberg har
i dag har en egen stilling som tilsynsleder .

Et regionalt samarbeid må tilpasses de ulike behovene i kommunene for at det skal
oppleves som funksjonelt . Kommunene bør ha en valgfrihet for hvordan og hvor mye de
vil bruke tjenesten.

Alle kommunen i Kongsbergregionen har tatt i bruk e - byggesak. Det utarbeides egne
saksflyter, maler og sjekklister for tilsyn og ulovligheter i fagsystemet. Saker opprettes og
saksbehandles i den enkeltes kommunes fagsystem gjennom gitte tilganger til samarbeidet.

Dersom Sigdal kommune blir en del av Kongsbergregionen så vil de gå over til e - byggesak i
løpet av 2021. Det kan utarbeides egne rutiner for Krødsherad kommune, sli k at de kan være
en del av samarbeidet selv om de ikke bruker e - byggesak.

E - byggesak forenkler og utvider mulighetene for samarbeid

3.1.2 Status innbyggere, saksomfang, tilsyns strategier og stillinger

Tabell 3 . Oversikt over antall innbyggere, byggesaker og stillinger

Rollag Notodden Nore og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal

Innbyggere 1411 12664 2482 5856 2688 1587 27410 2277 3488

Byggesaker - 2018 138 215 176 249 210 59 392 110 222

Byggesaker - 2017 149 270 192 189 259 98 236 127 282

Byggesaker – 2016 176 215 165 224 100 412 99 410

Byggesaker – 2015 183 213 220 200 110 369 104 314

Antall byggesaker
per innb. - 20 18

0,10 0,02 0,07 0,04 0,08 0,04 0,01 0,05 0,06

Tilsyns strategi ja -
2014

Ja - 2015 J a - under
revidering

nei nei nei Ja - 2019 nei nei

Stilling byggesak
(inkl. tilsyn) 2019

1,2 2 2,5 2,5 2 2 9 1,2 1,8
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Kommentar : Antall byggesaker er tatt ut av KOSTRA rapporteringen siste år. E rfaring viser at
kommunene teller ulikt når de levere inn KOSTRA tall (nasjonalt) . Det er ulik praksis om man
tar med enkeltestånde dispensasjoner o.l. med i tellingen for eksempel . Antall byggesaker
fordelt på innbyggere viser at det nok er en stor andel hyttesøknader og ‘hytteinnbyggere’ i
enkelte av kommunene som slår ut på antall søknade r, men ikke på antall innbyggere.

Alle kommunene i Kongsbergregionen har tatt i bruk fagsystemet e - byggesak i 2020. Her vil
data rapporteres kontinuerlig til SSB direkte ettersom man blir ferdig med ulike milepæler i
saksflyten/saksbehandlingen. Alle kom munene vil derfor i 2021 rapportere på samme
grunnlag.

Kartleggingen viser tydelig at det er l ett å sammenlikne tall med ulikt innhold

Flere av kommunene mangler kommunal tilsyns strategi . Dette er kommunen pålagt å ha, og
det er gitt en innføring for kommune ne med utgangspunkt i det som er gjort i Kongsberg og
Modum. Eksempler er distribuert og tilsynsleder i Kongsberg har sag t seg villig til å bistå
dersom noen kommuner har spørsmål m.m. Nore og Uvdal reviderer sin strategi våren 2020
og denne sendes også ut til de andre kommunene til orientering.

Alle kommunen bør ha tilsynsstrategi

Det er stor variasjon i antall årsverk innen byggesak i regionen. Her har også kommunene
svart ulikt . Kong sberg kommune er klart størst, mens Rollag og Krødsherad kommune r har
1,2 stilling årsverk der tilsyn er inkludert. Få årsverk i de mindre kommunene gjør de svært
sårbare for fravær o.l. Oversetting av frister medfører reduserte gebyrer og min dre
inntekter. Men også Kongsberg kommune er sårbare ved ferieavvikling og i høysesonger.
Antall årsverk på tilsyn i kommunene viser at denne kompetansen sitter hos få personer og
at det ikke er et fagmiljø på dette i kommunene per i dag.

3.1.3 Anslag på tidsbruk og status tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Tabell 4 . Anslag for tidsbruk og status tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2018

1) Dokument t ilsyn gjort i saksbehandlingen, ikke formelt tilsyn

2018 Rollag Notodden Nore
og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal

Antall tilsyn 10 -
15

0 18 4 5 - 10 0 300 1) 5 - 10

Snitt tid per
tilsyn

1 - 20 5 8 1 - 2

Antall
ulovlighetsaker

1 0 - 5 5 50 ( eget
prosjekt)

3 0 5 2 - 5

Snitt tid per
ulovlighetssak

1 - 20 2=> 20 30 - 50 10 - 20

Ulovlighetsaker
på vent

ingen mange 10 80
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Alle kommunene har utført tilsyn de siste årene og har opparbeidet seg kompetanse på det.
Utfor dr ingen med tilsyn er å få prioritert det i stor nok grad , samtå utføre det i tråd med
regelverk

Derimot sier kommunene at det er utfordrende å ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til
oppfølging av ulovligheter. Det er komplisert og økt risiko for å gjøre saksbehandlingsfe il.
Enkelte saker går over flere år og det er vanskelig å holde trykket oppe i saker over ti d.
Enkelte kommuner kjøper juridiske tjenester eksternt som bistand i kompliserte saker.

Kommunen synes det er utfordrende å sette tidsbruk på ulo vlighetsoppfølging , da disse
variere stort i omfang og enkelte kan også gå over flere år.

Samarbeidet bør inne ha byggeteknisk og juridisk kompetanse for å utfylle kommunens
behov . Sikre at kommunen samlet sett har tilgang på spesialkompetanse .

3.1.4 . Status inntekter og selvkost f ond i kommunene

I motsetning til gebyrinntekter fra for eksempel vann og avløp så variere r inntektene for
byggesak stort fra år til år. K ommunene har liten påvirkningskraft på inngangen av søknader
eller på faktorer som påvirker konjunkturene i samfunnet .

Innen selvkost r egner man balanse innenfor et fem års perspektiv. D et betyr at dersom du et
år sette r av mye på sel v kostfondet, så må dette reduseres igjen i løpet av neste fem år. På
grunn av store årsvariasjoner så bør man se på gjennomsnitt for flere år isteden når man skal
vurdere inntekts - og gebyrnivået.

For å kunne sette av på selvkostfond, må man ha et politisk vedtak om 100% dekning av
kostnader gjennom gebyrinntekter. Dersom kommunene i utgangspunktet subsidierer
tjenesten kan man ikke sette av midler i et godt år da de vil gå inn i det kommunale
driftsbudsjettet .

Tabell 5 . Oversikt over økonomistatus per 31.12 2018 ( Krødsherad 2019)

2018 Rollag Notodden Nore
og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal

Antall
innbyggere

1411 12664 2482 5856 2688 1587 27410 2277 3488

Gebyrinntekter
i mill

2.045 2.311 3.265 2.568 2.535 0,987 8.366 1,651
(2019)

2.936

Status fond 2.434 -
0.213

0 3.888 0,438 - 1.113 0 0

Vedtak om
100%
inndekning

ja Ambisjon
om det i
2020

ja ja nei

Selvkostgrad i
%

114 105 144 65 188 82 87.7 80 86
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Dette er e t svært forenklet bilde av økonomisk status . Både Rollag og Flesberg har fond de
må balansere ut fremover , men Kongsberg hadde en fordring som falt bort og gav en negativ
effekt for dette året.

Ny selvkostforskrift gir ikke kommunene mulighet til å ha fremførbar underskudd på fond fra
2020. Da må negativt driftsresultat tas ut fra kommunens driftsbudsjett i samme år .

Kommunene i prosjektet har ul i k grad av selvkostgrad, beholdning på fond og
inntektsnivå .

3.1.5 . Hva er drømmesituasjonene og hva kjennetegner denne?

Tidlig i prosjektet hadde vi en fellessamling (20.09.2019) for å sette re tning og kartlegge
ønsker og behov i kommunene . I et av gruppearbeidene diskuterte de ansatte hva som er en
drømmesituasjon og hva som kjennetegner denne .

Hva er dr ø mmesituasjonen?
- Å ha n ok ressurser til å gjennomf ø re

tilsyn
- Riktige verkt ø y
- Innehar nok og rett kompetanse
- Gode maler
- Ikke behov for tilsyn - utbyggerne gj ø r

det de skal
- Har en felles tilsynsgruppe – som er

sterk nok
- Drar nytte av juss/tilsynskompetanse i

en felles tilsynsgruppe
- Nok tid i den enkelte kommune ogs å

til å l ø fte opp tilsyn og ulovligheter
- Tilsynsstrategen blir fulgt opp
- Tydelighet overfor utbygger

- Riktig prioritering i forhold til
oppgaver

- Forebygge ulovligheter
- Hjelp i rett tid - komme p å rett spor
- Ressursbank - stand - by
- Nok kompetanse
- Lik praksis

Hvordan vet vi at vi er der?
- F æ rre tilsyn og trygg i rollen
- Nok tid
- Medhold i alle klager hos

fylkesmannen
- Redusert antall ulovligheter
- Sover godt om natta
- F ø ler mestring og k ontroll

Gruppearbeid viste sammenfallende ønsker/ gevinster som de som ble vist i
prosjektmandatet.

3.1.6 Muligheter og utfordringer
I gruppearbeidet diskuterte vi hva som er fordeler og utfordringer me d dagens situasjon og
et eventuelt regionalt samarbeid .

Hva er utfordringer og fordeler i dag ens l ø sning ?

Utfordringer:
Tid/prioritering
Skille tilsyn og byggesak (roller)
Sm å fagmilj ø er
Sm å forhold i lokalsamfunnet
Lite tilsyn - ting sklir ut (lavere respekt for
lovverket)
Kapasitet og kontinuitet
Kompetanse
Manglende rutiner

Prioritering
Ø konomi
Habilitet
Mangler nettverk
Manglende gjennomf ø ringsevne

Fordeler:
Lokalkunnskap
Lite tilsyn - lave gebyrer/kostnader
‘ Smid ig ’ behandling av avvik
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Kan v æ re tett p å (fordel og ulempe)
Kort linjevei/kommunikasjon (leder og
medarbeider)
Fleksibilitet – bestemmer over ressursene
selv

Kort responstid
Direktekontakt – en til en
Intern kompetanse/kjennskap

H va er mulighetene og utfordringene i et regionalt samarbeid?

Muligheter:
Ø kt niv å av tilsyn (antall, niv å , effektivitet)
Ø kt kompetanse i kommunene
Kvalitetssikring i saksbehandlingen
Mer samarbeid
Tryggere i rollen
Tilf ø rt faglig ressurser
Kompetanseheving i egen kommune
Lik praksis
Ø konomisk gevinst
Effektiv ressursfordeling
Saker kan bli sett p å med nye ø yne
Mer slagkraftige sammen
Rendyrke tilsyn, byggesak, ulovligh et

U tfordringer:
Manglende lokalkunnskap
Ø kt administrasjon
Ø kte kostnader – nye oppgaver
Lengre saksbehandlingstid - flere ledd
Mister fleksibilitet
Paragrafrytteri
Foredling (Hvem prioritere og hvordan – kostnader - personal m.m.)
Hvordan h å ndtere kommunens ulike behov?
Hvordan skal det organiseres
Grensesnitt - hvor g å r skille mellom kommunene og regionalt samarbeid
Avklare rett niv å p å samarbeidet.

3.1.7 . Nasjonal status for byggesak og tilsyn

Direktoratet for byggekvalitet ga ut en rapport i september 2019 om utvikling innen
byggesak og tilsyn fra 2012 - 2018. Rapporten bygger på KOSTRA - tall.
Rapporten i sin helhet kan leses på : https://dibk.no/globalassets/02. - om - oss/rapporter - og -
publikasjoner/oppsummering - og - analyse - av - kostra - tall - 2018.pdf

Generelt er det en nedgang i antall byggesaker i kommunene. Antall mangelfulle søknader
ligger stabilt på 3 0 %. Antall byggesaker det er ført tilsyn med, har sunket med 13 prosent
fra 2018 til 2017. Samtidig har antallet byggesaker sunket noe, så tilsynsomfanget sett i
forhold til antall byggesaker innebærer at reduksjonen er forholdsmessig mindre. Antall
fag tilsyn ligger stabilt og har en økning på 1 prosent fra 2017 til 2018.

De aller fleste tilsynene er enkle tilsyn som ikke avsluttes med en tilsynsrapport, men som
kun listes opp i en samlerapport hos kommunen. I 2018 var 8 189 av tilsynene enkle tilsyn
som inngikk i samlerapport etter unntaksbestemmelsen i byggesaksforskriften. Andelen
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alminnelige tilsyn som følger hovedregelen og avsluttes med tilsynsrapport, er kun 25
prosent. Generelt viser rapporten er det store forskjeller mellom kommunene uavhengig av
hvilket K OSTRA - tall man vurderer.

Figur 2 . Andel tilsyn av antall byggesaker nasjonalt 2012 - 2018

At andelen var 8,5 prosent for hele landet i fjor, betyr ikke at dette er konstant over hele
landet. KOSTRA - tallene viser var det en rekke kommuner som ikke utførte tilsyn i det hele
tatt, og noen som gjorde svært mange relativt til antall behandlede byggesøknader. Noen få
kommuner hadde flere tilsyn enn nye behandlede saker i 2018. Rapporten gir ingen klare
mønstre for hvilke kommuner som fører mye tilsy n, korrigert for antall byggesaker. Verken
kommunestørrelse eller økonomi ser ut til å ha effekt. Dette betyr at det finnes kommuner
med mange byggesaker som ikke fører tilsyn .

Hensikten med tilsyn er å virke preventivt og avdekke avvik . Tvangsmulkt er den desidert
mest brukte sanksjonen ved oppfølgning av pålegg. Pålegg om stans og overtredelsesgebyr
er, litt avhengig av året, omtrent like mye brukt tilsammen som tvangsmulkt alene. De to
gjenstående – tvangsfullbyrdelse og forelegg – er i praksis ikke brukt de siste årene.

Figur 3. Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg, 2012 - 2018

Tabell 6 . Bruk av sanksjoner og andre virkemidler nasjonalt 2012 - 2018
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De nasjonale funnene sammenfaller mye med det som kommunene har beskrevet i
prosjektperioden. Det er stor variasjon mellom kommunene og det er utfordringer med å
få tilstrekkelig omfang .

3.2 Hva samarbeidet og tjenesten skal omfatte
Forprosjektet har definert og a vgrense t konkret hva samarbeidet og tjenesten skal omfatte
utfra kommunens behov og ønsker. Her er det tatt utgangspunkt i beskrivelse fra Skien
kommune og Grenlandsamarbeidet.

I avgrensningen er det hatt stort fokus å tydeliggjøre skillet mellom oppgaver , roller og
myndighet som skal ligge in nenfor felles ordning , og hva som bør ligge ute i kommunene.

3.2 .1. Rutinebeskrivelse

Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse med utgangspunkt i Grenlandsamarbeidet og Skien
kommune. Denne beskriver organiseringen, saksflytene med skriftlige rutinene.

Ruti nene vil måtte justeres og detaljeres ettersom man opparbeider seg erfaring om hva som
er mest hensiktsmessig for driften. I beskrivelsen kommer det frem hvor grensesnittet
mellom kommunene og samarbeidet går. I tillegg er de beskrevet fordeling av myndighet,
roller og oppgaver.
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3. 2 .2. Delegering av myndighet

For at samarbeidet skal kunne fatte enkeltvedtak f or kommunene må det delegeres
myndighet. Under beskrives hvordan delegeringen begrenses .

Begrenset del av plan - og bygningsloven:

Det delegeres kun myndighet til samarbeid etter gitte paragrafer etter plan - og
bygningsloven . Dette er oppgaver hjemlet i § 25 - 1 og § 25 - 2 samt § 32 - 2 til § 32 - 6 i plan - og
bygningsloven.

Begrenset til saker overført til samarbeidet:

Kommunen deleger kun bort myndighet i de sakene kommunen v elger at samarbeidet skal
følge opp. K ommunen vil også i egenregi gjøre tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Kommunene
har alltid adgang til å hente tilbake en sak fra samarbeidet og behandle saken videre i egen
kommune.

Sanksjoner:

Det delegeres kun myndighet til å gi pålegg om tvangsmulkt, da dette er en
proses sfremdrivende sanksjon. Kommunene driver inn tvangsmulktene og beløpene går til
den enkelte kommune.

Vedtak om overtredelsesgebyr, anmeldelse o.l. ligger fortsatt hos kommunene.

Klagebehandling:

Kommuneloven gir ikke adgang til å delegere klagebehandling etter plan - og bygningsloven
til en annen kommune eller samarbeid . Det er den enkelte kommune som er klageinstans,
enten administrativt eller politisk avhengig av kommunens egne delegasjon reglement.

Selv om klagebehandling ikke kan delegeres til samarbeidet , vil samarbeide bistå
kommunene så lang t kommunene ønsker i de forberedende arbeidene .

Rutiner:

Rutinene ligger som vedlegg til samarbeidsavtale men justeres administrativt etter behov av
Rådmennene eller de de delegerer myndighet til i sin kommune. Det anbefales at
myndigheten delegeres medlemmene i pl an - og byggesaksforum.
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3.3 Organisasjonsmodell og bemanning
Stortinget behandlet i juni 2018 forslag til ny kommunelov. Den nye loven innebærer
endringer når det gjelder mulige organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid.

3.3.1 Alternative modeller

Et formalisert samarbeid iht. mandatet kan organiseres med ulike organisasjonsmodeller:

Kommunalt oppgavefellesskap iht. ny kommunelov kap ittel 19. Her tilbys
kommunene en enkel samarbeidsmodell for produksjonssamarbeid om mindre
omfattende oppgav er. Regelverket for oppgavefellesskap er i stor grad en
videreføring av regelverket for § 27 - samarbeid, selv om reguleringen er noe utvidet.
De nye lovbestemmelsene angir flere krav til innholdet i samarbeidsavtalen som skal
inngås for samarbeidet. Det ska l videre opprettes et politisk valgt representantskap.

Vertskommunemodell iht. gjeldende kommunelov § 28 og ny kommunelov kap. 20.
Her er en av kommune ne tjenesteleverandør og de øvrige kunder. Denne modellen
er særskilt beregnet på samarbeid om offentlig myndighetsutøvelse.

Interkommunalt selskap (IKS) iht. lov om interkommunale selskaper. Dette er et
alternativ til kommunalt oppgavefellesskap ved produksjonssamarbeid, men med et
mye mer omfattende regelverk gjennom loven. IKS - er er egne rettssubjekter.

Aksjeselskap iht. aksjeloven. Er en aktuell modell dersom virksomheten skal
tilby/selge tjenester til flere enn deltakerkommunene i samarbeidet. Aksjeselskaper
er egne rettssubjekter.

Figur 4. Viser hvordan de ulike interkommunale modellene fordeler seg knyttet til hvilket behov de skal løse
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Samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging er inn en for forvalting og ikke forretning.
Interkommunalt politisk råd er en ny organisasjonsform som er beregnet for regionrådene.
Det er derfor interkommunalt oppgavef elleskap og vertskommune samarbeid som er det to
organisasjonsformene forprosjektet har utredet .

Tabell 7 . Oversikt over egenskaper med vertskapskommunemodell og interkommunalt oppgav e felleskap.

Vertskommunemodell Interkommunalt oppgav e fe lleskap

Kan fatte enkeltvedtak Kan ikke fatte enkeltvedtak
Samarbeidsavtale - Må delegere myndighet Samarbeidsavtale
Samarbeidsavtale avklarer myndighet Representantskap
Koordinator/leder som er ansatt i vertskommunen Leder med personalansvar
Man er ansatt i den enkelte kommune eller i sammen
i en kommune

Ansatte kan sitte i den enkelte kommune eller i
sammen i en kommune

Samarbeidet som utredes omfavner både tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Oppfølging av
ulovligheter krever at man kan fatte vedtak etter plan - og bygningsloven. Det er derfor kun
alternativet med vertskommunemodellen som gir kommunene tilstrekkelig handlings rom til
å utføre tjenesten i et samarbeid. Grenlandsamarbeidet har organisert sin tilsynsordning i en
vertskapskommunemodell. Tilstrekkelig påvirkningskraft for kommunene sikres gjennom
samarbeidsavtal en, der organiseringen defineres.

Det anbefales å gå for en vertskapskommunemodell

3.3.2 Rettslig stilling

Formelle interkommunale samarbeid kan være knyttet til den ordinære kommunale
forvaltningen som kommunale rettssubjekter, regulert av kommuneloven. Alternativt kan de
være egne rettssubjekter. For kommunale oppgavefellesskap må deltakerkommunene
beslutte o m det skal være et eget rettssubjekt eller ikke. Ved etablering av et formalisert
regionalt samarbeid, kan det være vanskelig å se gode be grunnelser for et eget rettssubjekt.
Det er heller argumenter som taler i m ot :

Kommunale rettssubjekter gir deltakerkommunene mulighet til å beholde større
kontroll med samarbeidet.

Egne rettssubjekter medfører økt usikkerhet hos de ansatte rundt egen
arbeidssituasjon

Et eget rettssubjekt kan pådra seg ekstra kostnader til administrative funksjoner.

Det anbefa les ikke å opprette samarbeidet som et eget rettssubjekt

3.3.3. Arbeidsgiver rollen

1. Distribuert arbeidsgiverrolle
- Vertskapskommune med distribuert arbeidsgiverrolle . Fagleder må være ansatt i

vertskommunen

2. Felles, sentralisert arbeidsgiverrolle
- Ver t skaps kommune med arbeidsgiverrollen for alle som arbeider innenfor det regionale

samarbeidet. De ansatte sit ter tett på byggesak /fagmiljø.
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B egrunnelsen for forprosjektet er tuftet på at kommunene i dag ikke har tilstrekkelig
ressurser til å utføre oppgavene. Det er derfor aktuelt å ansette nye ressurser, og det vil
derfor ikke være noen som vil måtte bytte arbeidsted dersom man går for alternativ 2.

Det at ingen eventuelt måtte byttet arbeidssted , reduserer hvordan et nytt sam arbeid vil
påvirke dagens ansatte, i svært stor grad.

H ovedargumentet for en felles arbeidsgiverfunksjon ligge r i mulighetene dette gir for et
samlet fagmiljø med en helhetlig og e ffektiv ledelse . Ledera nsvaret for både fag, personal og
økonomi er da samlet ett sted. For leder kan det være krevende å utøve ledelsesfunksjonen,
og oppstå interessekonflikter med andre ledere med personalansvar, hvis
arbeidsgiveransvaret ligger distribuert hos den enkelte kommune. Ved å sitte sammen med
et så spesialisert fagområde vil man legge til rette for et daglig fagmiljø, trivsel og kvalitet .
Det vil være leder med personalansvar i vertskommunene som vil ha ansvar for de ansatte i
samarbeidet, og ikke faglederen for tilsyn og ulovlighetsoppføl ging.

Ulempene med å ha en sentralisert funksjon er faren for utarming av fagkompetanse i
kommunene og mindre lokalkunnskap. Dette må da sikre s ved at det legges til rette for at
man kan sitte ute i kommunene når man job b er med krevende s aker o.l . Det må det være
tett dialog mellom bestillerkommunen og samarbeidet om de enkelte sakene .

I tillegg til vertskommunen skal l eder i faggruppa være med på drøfting av utlysningstekste r,
intervjuer og innstillinger.

D et anbefales en løsning der de som jobber innenfor samarbeidet sitter på samme
kontorsted med felles ledelse , for å sikre ryddig skille og et utvidet fagmiljø .

3.4 Organisering av det regionale samarbeidet

Prosjektgruppa har vært opptatt av å sikre den re gionale påvirkningen på det felles
samarbeidet . D et er lagt opp til at det er regionale ‘grupper’ av ansatte /ledere som utgjør
myndigheten for styring og retning , mens selve samarbeidet har en mer utøvende
driftsfunksjon .

Figur 5 . Viser de ulike rollene i anbefalt organisering
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3.4.1. P olitisk ledelse

1. Kommunestyrene
vedtar samarbeidsavtale med vedlegg

2. Fagutvalg/Formannskap
Blir forelagt rapporter til orientering, evt. fatte vedtak
Behandle klager i ulovligheter ( avhengig av lokal dele gering )

All rapportering til politisk nivå går gjennom rådmann den enkelte kommune

3.4.2. Plan - og byggesaksforum

Består av regionens ledere innen plan og byggesak. Dette er øverste administrative
myndighet for samarbeidet
Oppgaver:
de innstiller strategi til politisk nivå
godkjenner rutiner for samarbeid og endringer i disse
godkjenner årsrapport
godkjenner årsplan er for kommende år
gi overordnet retning for tilsyn og ulovligheter
rapportere til politisk nivå

3.4.3. Faggruppe t ilsyn - og ulovlighetsoppfølging

Alle kommunene har et fast medlem i en felles faggruppe tilsyn, som møtes jevnlig.
Tilsynsleder fra Tilsynskontoret er fast deltager i faggruppa.
Faggruppa fungerer som bindeledd mellom kommunene og tilsyns og
ulovlighetskontoret .
Faggruppa har som mål å være minst mulig byråkratisk, samt å ha en effektiv
organiserin g /dialog .
Faggruppa jobber mot konsensus i beslutninger.

3.4.4. Regionalt tilsyn og ulovlighetskontor

Kontoret utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til inngått samarbeidsavtale med
deltakerkommunene. Kontoret har en tilsynsleder og det antall ansatte d et er behov for, for
å kunne innfri behovene til deltakerkommunene. Kontoret har ansvar for både tilsyn og
ulovlighe tsoppfølging .

Ansatte i Tilsyn - og ulovlighetskontoret må ha tilganger til den enkelte kommunes e -
byggesaksystem, og behandler saker i kommunes fagsystem.
Kontoret bør inneha juridisk og byggeteknisk kompetanse.

Se for øvrig rutinebeskrivelse som detaljerer hvordan roller, myndighet, saksflyt m.m. vil
fungere i praksis .
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3.5 Opp gavemengde og bemanningsbehov
Deltagerkommunene har vært tydelig på at det må være en viss størrelse på samarbeidet for
at det skal kunne gi ønsket styrke/ effekt for kommunene. Samtidig som kommunene ønsker
å benytte seg av tjenesten i ulik grad. Det må også være en fagleder som er kontaktpunkt
mot kommunene og som koordinerer oppdragene, sikrer faglig kvalitet m.m.

3.5.1. Tilsyn:

Bemannes utfra kommunens ambisjoner om tilsyn. Avhengig av sakstype beslutter
kommunen om det er mest effektivt å gjøre dette i egen regi eller i samarbeidets regi.
Kommunene må i løpet av etableringsfasen gi en målsetning for hva samarbeidet skal løse og
det bemannes opp til de t. Dette vil avhenge av antall kommuner som blir med og
ambisjonsnivå .

Et eksempel er at d er s om alle ni kommunene blir med i samarbeidet og har en ambisjonsnivå
på 10 % tilsyn i samarbeidet s regi så utgjør det t e ca. 2 stillinger. Vi tr o r derimot ikke at det er
sannsynlig at alle kommunene vil ha en så høy ambisjon for tilsyn i regional regi som 10
prosent.

Det er mer sannsynlig at en stillingsprosent innen tilsyn kan bli på ca. 1 - 1,5 stilling ( se for
øvrig punkt om kostnader) . Det er viktig at de som utfører tilsyn blir skjermet for videre
oppfølging av ulovligheter. Hvis de ikke gjør det , vil det snarlig gå utover tilsynsaktiviteten .
Det er også ryddig at man gir saken over til en annen saksbehandler , når det er mulig.

Det anbefales at kommunene på lang sikt har minimum ti prosent tilsyn for å sikre
tilstrekkelig forebyggende effekt . Kommunen velger selv hvor mange tilsyn de ønsker å
gjøre slev og hvor mange de ønsker hjelp til i samarbeidet .

3.5.2. Ulovlighetsoppfølging

P artene i forprosjektet har vært tydelig på at det er i dette fagfeltet de har mest behov for
hjelp og støtte. Det er svært vanskelig å vurdere et gjennomsnitt for tidsbruk av
ulovlighetsaker. Det er kanskje også naturlig å anta at kommunene helst vil at sa marbeidet
tar de mest kompliserte sakene , som kan strekke seg over flere år. De mindre kompliserte
sakene kan kommunen følge opp selv og heller spørre om råd av samarbeide underveis om
ønskelig.

Vi foreslår følgende størrelse :
- Fagleder ( saksbehandler saker også )
- 1 saksbehandler tilsyn (kapasitet ca. 60 tilsyn)
- 1 saksbehandlere oppfølging av ulovligheter

Gitt en beslutning om etablering av samarbeid i kommunestyrene i løpet av 1. halvår 2020,
bør det iverksettes rekruttering av fag leder kort etter tid dette. D ette med intensjon om at
fagleder kan gå inn som leder for etableringsprosjektet i en tidlig fase.

En mulig størrelse på samarbeidet kan være 3 stillinger , men det variere i hvilken grad
kommunene ønsker å bruke tjenesten. Dette henger tett sammen med kostnadsnivå og
hvor mange kommuner som vil være med i samarbeidet . Konkret omfang må avklares i
etableringsfasen.
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3.6 Ansattes rettigheter og arbeidsvilkår
Det har vært to tillitsvalgte i prosjektgruppa . S luttrapporten med resultater og anbefalinger
er sendt til de lokale fagforeningene på høring. Innspill fra høringen følger med den videre
behandlingen.

Etableringen av samarbeidet ansees å påvirke de ansatte i liten grad, utover at det blir noen
nye rutiner å forholde seg til. Det bør hel l er forbedre de ansa ttes hverdag gjennom økt støtte
til kompetanse/ rådgiving og avhjelping med oppgaver .

Et mulig etableringsprosjekt , skal ha fokus p å hvordan et samarbeid skal utvikles i praksis og
fungere i det daglige. Bred involvering i dette arbeidet er en forutsetning.

3.7 Lokaliseringsspørsmål
Som utredet i kap. 3.3, foreslås det valgt en vertskapskommunemode ll, og man må da velge
en av kommunene som vertskaps kommune. Denne kommunen vil da ha personalansvar og
bidra med administrative støttetjenester.

I utgangspunktet er dette en tjeneste som kunne ligget i hvilken kommune som helst i
Kongsbergregionen. D et er likevel noen rammer som man bør se hen til fo r å legge til rette
for størst mulig gevinst av samarbeidet.

Vurdering av i prosjektet:

- Kommunene har byggesaker med ulike karakterer . Tinn, Flesberg, Sigdal, Rollag, Hjartdal,
Krødsherad og Nore og Uvdal har størst andel hytteutbygging, mens i Kongsberg og
Notodden er det flere industribygg, parkeringshus o.l.

- Kongsberg kommune har i dag ressurser avsatt til tilsyn – kan gi sy nergieffekt / inngå i
samarbeidet

- Det vil være en del kjøring i forbindelse med byggeplass tilsyn. Plasseringen bør være slik
at man unngår mer kjøring enn nødvendig.

- D e t e r v a rierende størrelse på fa gmiljøe r og kompetanse innen juss, arkitektur og
byggteknikk .

- Kongsberg kommune har per i dag resursen som vil gjøre tekniske endringer i e - byggesak
som maler, saksflyter m.m.

- Vertskommunen må ha tilstrekkelig støtteapparat rundt som oppfølging på økonomi ,
personal , lønn, samt kontorlokaler m.m .

I et regionalt samarbeid er det en forutsetning at alle kommun er gir og tar, og i det ligger det
også at ikke alle regionale samarbeid bør plasseres i de samme kommunene, men fordeles ut
i regionen. I dag ligger K - IKT i Notodden og Responsse nteret i Kongsberg.

Det regionale samarbeidet om tilsyn og ulovlighetsoppfølging er ikke i en slik størrelsesorden
som de to nevnt over. Samtidig er f agfeltet så spisset så vi bør legge vekt plassering det der
samarbeidet har størst mulighet til å lykkes. Per i dag er det Kongsberg kommune som har de
beste forutsetningene til å gi gode rammer og har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp en
slik tjeneste som vertskapskommune. Da plasseres tjenesten i regionens største fagmiljø
innen byggesak .

Det skal leggs opp til at ansatte i samarbeidet også er ute i alle kommunene fysisk for å sikre
deling av kompetanse , tett oppfølging og ivareta lokalkunnskap.
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Kongsberg kommune anbefales som lokasjon for å utnytte synergieffektene med fagmiljø
og kompetanse

3.8 Økonomi og kostnadsfordeling

I andre regionale samarbeid/prosjekter har det vært utarbeidet fordelingsnøkler fordelt på
en fast andel per kommune og en andel per i nnbyggertall /ansatte . Forholdet mellom disse
har vært definert avhengig av om det har vært mest rettet mot kommunene eller innbyggere
som sluttbrukere.

I begynnelsen av prosjektfasen var dette også inngangen for hvordan man skulle fordele
kostandene med dette samarbeidet . I tillegg løftet man opp at antall byggesaker i
kommunen kunne være en god indikator å bruke. Det ble gjort et arbeid som viste hvordan
ulike fordelinger påvirket den enkeltes kommunes andel. I figuren under vises ulike
fordelingsnøkler, der det er ulikt vektlegging av fast andel, antall byggesaker, antall stillinger
eller antall innbyggere.

Figur 6. Oversikt over utslag for ulike fordelingsnøkler i de ni kommunene

Helt til høyre for hver kommune er det en stolpe som viser gjennomsnitt. Det er brukt en
samlet kostand på 4 mi ll . for å ha en kostnadssum . Det er bare valgt et tall , da det er
utslagene i som var interessante.

Figuren viser at ved 50/50 ande l fast og in nbyggere slår det stort ut for Kongsberg kommune.
For Sigdal og Krødsherad blir det store utslag ved 50/50 fast og antall byggesaker. Ulike
fordelinger får ulike virkninger hos kommunene

Det som blir nærmest den enkelte kommune s gjennomsnitt er 50/25/25 fa st, byggesak og
innbyggere og 50/25/25 byggesak og stillinger. Det er disse som gir minst uheldige utfall for
alle kommunene .

I løpet av forprosjektet ble det tydelig at de enkelte kommunene har ulike behov og ønsker
for hvilke oppgaver samarbeidet skal løse . Noen kommuner ønsker at alle tilsyn utføres av
samarbeidet , men andre ønsker at de fleste utføres i kommunal regi, der samarbeidet kun
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har e n støtte funksjon. Når det gjelder ul ovlighetsoppfølging er det utfordrende å forutsi
arbeidsmengde og kompleks itet per sak. Enkelte saker går også over flere år.

P rosjekt gruppa vurderte også fordelingsnøkler der man la vekt på innspilte behov. Siden
tilsyn og u lovlighetsoppfølging har svært ulik karakter så har de fått ulike tilnærminger .

3.8 .1 Kostnadsberegning og fordeling av tilsyn

Det er tatt utgangspunkt i at kommunene definerer sitt behov for tilsyn utført av
samarbeidet målt i prosent av antall innkomne byggesaker. Prinsipp for hvordan vi kan
be regne kostnad for kommunene, vist ved et regneeksempel:

Forutsetninger for regneeksempelet:
Kommunene har målsetning om 5 % tilsyn av totalt antall saker
Totalt antall saker er basert på KOSTRA tall 2018
Årslønn + sosiale utgifter 850 000 kr
Timepris 1100 kr.
Timer per tilsyn: 15 timer inkludert kjøring (ikke timer for egen ressurs)
Avgrensing av tilsyn: avvik lukkes/ går videre til ulovlighetssak/bes om ny søknad

Tabell 8 Reg neeksempel – kostnader tilsyn ut ifra behov

Eksempelet viser at ved 5 % tilsyn så vil det utgjøre 89 tilsyn i året for de ni kommunene .
Det antas at et årsverk kan gjennomføre ca. 60 tilsyn.
Totalt 89 tilsyn på ni kommuner => ca. 1,5 årsverk
1,5 årsverk blir da 850 000 X 1,5 = 1 275 000 kr.

Et ambisjonsnivå på 5 % tilsyn for de ni kommunene, utført av samarbeidet, vil ligge i
størrelsesorden 1,3 mill.

3.8 .2 Kostnadsberegning og fordeling ulovlighetsoppfølging

Det er mer utfordrende for kommunen å anslå et behov for ul ovlighetsoppfølging i forkant av
et år. Det vil derfor antagelig være behov for en minstebruk, med mulighet for utvidelse.
Erfaringer viser at mange av ulovlighetssakene er svært tidskrevende.

Kommune Rollag Notodden Nore
og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal Totalt

Antall
byggesaker

138 215 176 249 210 59 392 110 222 1771

5 % tilsyn 7 11 9 12 11 3 20 6 11 89

15 timer
per tilsyn

104 161 132 187 158 44 294 83 167 1328

Kostnad
per
kommune

113 850 177 375 145 200 205 425 173 250 48 675 323 400 90 750 183 150 146 1075
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Under er vist to et regneeksemplet der man fordeler et årsverk for ulovlighetsoppfølging på
en timebank for kommunen e med bakgrunn i antall byggesaker . Et årsverk har 1950
arb eidstimer (inkl . ferie og fridager) .

Tabe l l 9. Antall timer i en timebank fordelt ut på kommunene – et årsverk ulovlighetsoppfølging.

Det gir en oversikt over hvor mange timer i en timebank kommunene da vil kunne disponere.
Så kan kommunen ut ifra det sende inn oppdrag. Kommunen bestemmer selv om man vil
benytte timene til veiledning i løpet av året, sende over flere mindre saker eller eventuelt
sende få kompliserte saker. Kommunen og samarbeidet gjøre et estimat i oppstarten av en
ulovlighet om hvor mye tid den vil ta. Det føres timer i løpet av året og faktura til
kommunene justeres ut ifra den eksakte t idsbruken. Ønsker kommunene en større timebank
så må samarbeidet vurdere handlingsrommet for det.

I kapitel 3.5 så foreslås det en mulig størrelse på samarbeidet på t r e stillinger (både tilsyn og
ulovlighetsoppfølging ) , der s om alle kommunen e er med i samarbeidet . Det er utfordrende å
anslå kostnader i forprosjektet da det vil avhenge av hva kommunene vil med tjenesten og
hvor mange som blir med.

Samtidig må vertskommunen har tilstrekkelig trygghet og forutsigbarhet for finansieringen
av tjenesten for å ville ta på seg ansvaret. Det må også være en forutsigbarhet for de som
ansettes. Det anbefales derfor at det legges opp til en garantisum fra deltagerkommunene.
Utfordringen med en garantisum er at enkelte kommuner kan få en høyere sum enn de t
omfanget de ønsker å benytte tjenesten , mens andre kommuner ønsker å benytte tjenesten
mer en garantisummen . Samtidig har vi ikke erfaringer fra hvordan dette vil bli i praksis
under vanlig drift. Det kan også være behov og ønsker man ikke ser nå i forprosjektet.

Det vil bli ført en timeliste kontinuerlig i driftsfasen , slik at kommunen kan se hvor mye de
har benyttet tjenesten . Dersom kommunene samlet sett ikke har benyttet seg av tilbudet,
må kommunene ut med garantisummen. Kommuner som vil bruke tjenesten mer en
oppsatte timer kan kanskje benytte seg av andre kommuner sin timebank etter avtale .

Uavhengig av hvordan vi re gner og anslår kommunenes behov vil det være en viss
usikkerhet for kommunene rundt kostnader frem til man er i driftsfasen .

Det legges opp til jevnlige evalueringer av samarbeidet den første driftsperioden .

Kommune Rollag Notodden Nore
og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal Totalt

Antall
byggesaker

138 215 176 249 210 59 392 110 222 1771

Antall av
total en i %

7,8 12,1 9,9 14,1 11,9 3,3 22,1 6,2 12,5 100,0

Timer
tilgjengelig
per
kommune

152 236 193 275 232 64 431 121 244 1948
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En rettferdig fordeling av kostnader, samtidig som kommunene har ulike behov har vær t det
vanskeligste temaet under forprosjektet og det vi har brukt mest tid på. Dersom man går in n
for å etablere enn felles tjeneste så må det inne bære en viss grad av forpliktelse. Samtidig
må forpliktelsen og kostnadene rettferdiggjøres gjennom økt kvalitet og effektivisering .

Selv om det er flere faktorer som vil bli konkretisert i etableringsfasen og i drift må man
allerede i forprosjekter legge noen rammer , slik at kommunene har et tilstrekkelig grunnlag å
fatte beslutninger etter og som gjør kommunene i stand til å se konsek vensene av en
eventuell deltagelse.

Prosjektgruppa anbefaler følgende prinsipper for kostnadsfordeling
- Endelig bemanning avklares etter kommunene har fattet vedtak om mulig samarbeid .
- Øverste bemanningsnivå er på tre stillinger.
- For å sikre forutsigbarhet for vertskommunen og ansatte settes det en bindingstid for

kommunene på tre år. Ved tre års driftstid gjør e s en grundig evaluering.
- Kommunen går inn med en garantisum for delt etter nøkkelen 50 % fast andel / 25 &

antall byggesaker / 25% ant all innbyggere. Denne fordelingen gir ingen av kommunene
store utslag.

- Garantisummen er ikke større enn tre stillinger første tre år. Til sammen 2 550 000 kr.
- Kommunene kan benytte seg av ledig kapasitet dersom andre kommuner ikke bruker

opp sin ‘kvote’. Dette avklares underveis og kostnadene forskyves .
- Garantisummen slår inn dersom kommunene ikke har benyttet seg av tjenesten i så stor

grad som summen/timebanken legger opp til og ingen andre kommuner har brukt opp
kapasiteten. Dvs når man totalt sett ik ke får inn 2 550 000 fra kommunen.

- Ser man at enkelt kommuner ønsker å utvide sine bestillinger tas det opp i faggruppa og
med vertskommunen.

Maks årlige kostnader (garantisum) for kommunene i de første tre årene er da :

Tabell. 10 Oversikt over kostnadsfordeling av tre årsverk på kommunene

=> Overordnet økonomisk mål må være at k o mmunene skal kunne ta ut en
effektiviseringsgevinst gjennom samarbeidet . F or eksempel i reduserte utgifter, kortere
saksbehandlingsfrister o.l. Minimum må være at det ikke koster mer enn i dag, og at man kan
ta ut kvalitetsgevinst.

3.8 .3 Selvkost - Tilsyn

Både tilsyn og ulovlighetsoppfølging er under kommunens selvkostregnskap. Kommunen kan
velge å subsidiere byggesaksgebyre ne , men kommunen kan ikke ta inn mer gebyrer enn det
tjenesten koster.

Rollag Notodden Nore og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsherad Sigdal Totalt

206 268 355 163 232 031 294 181 246 023 179 900 573 139 204 863 258 451 2 550 000
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Det er ikke hjemmel for å ta egne gebyrer for tilsyn , men kostnaden skal fordeles ut på alle
saker man tar gebyrer for. Det er samme prinsipp som for klagebehandling - det skal ikke
koste deg noe at du ble plukket ut til ti lsyn eller at du ønsker å klage. Kostanden til tilsyn
legges da som en overheadkostnad på hvert enkelt gebyr.

I gebyrregulativet og i den kommunale tilsynsstrategien skal det stå i hvor stor grad
kommunen skal utføre tilsyn. Dette er ofte oppført i prosent.

I tabellen under er det vist et eksempel på hvor stor del av dagens inntekter som kan brukes
til tilsyn , dersom man har ambisjon om for eksempel 5 % tilsyn og utgifter til tilsyn er lagt inn
i gebyrene.

Tabell 11. Oversikt over hvor stor andel av gebyrene i 2018 som kan brukes til 5 % tilsyn.

I tabellen er det tatt utgangspunkt i inntekter i 2018 . Tidligere i rapporten er det beskrevet at
det er store årsvariasjoner innen byggesa ksinntektene og at man bør se på inntekter over en
tidsperiode.

Å utføre tilsyn er en lovpålagt oppgave, men lovverket setter ikke krav til i kommunene i
prosent om hvor mye de skal utføre tilsyn. Men d et er et krav at det skal være i et omfang
som gir forbyggende effekt. Landsgjennomsnittet ligger på 8 %, mens prosjek tgruppa anslår
at kommunene bør ligge på ca. 1 0 % for å oppnå ønsket virkning .

For de kommunene som i dag ikke utfører tilsyn og ikke har rom i dagens gebyrer eller avsatt
fond, så kan det betyr en gebyrøkning . Men dette er en tjeneste som er lovpålagt og skulle
vært utført i utgangspunktet .

Rollag og Flesberg kommunene har per i dag avsatt midler på fond.
Kongsberg kommune har oppgitt at de utfører over 300 tilsyn i forbindelse med vanlig
saksbehandling . Her kan kanskje en omstrukturering av arbeidstid der man tar uvalgte
fullstendige tilsyn istedenfor mindre tilsyn effektivisere bygge saksbehandlingen og gi
handlingsrom.

3.8.4 Selvkost - U lovlighetsoppfølging

U lovlighets oppfølging har egne sanksjoner med hjemmel i plan - og bygningsloven .

Tvangsmulkt . Hensikten er å få i gang en prosess hos tiltakshaver . S tørrelsen på tvangsmulkt
skal stå i forhold til overtredelsen. Ofte kr. 500 - 1500 per dag.
Når en ulovlighetssak er løst , skal man vurdere tvangsmulktens totale størrelse opp mot
ulovligheten. I enkelte tilfeller kan totalbeløpet da bli nedjustert.

Gebyr
inntekter

Rollag Notodden Nore
og
Uvdal

Tinn Flesberg Hjartdal Kongsberg Krødsh
erad

Sigdal

2018 2.045 2.311 3.265 2.568 2.535 0.987 8.366 1.651 2.936

5 % 102 000 115 550 163 250 128 400 126 750 49 350 418 300 82 550 146 800
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Overtredelsesgebyr : Hensikten er å ‘ straffe ’ noen som har begått en ulovlighet .
Gjøres før s t etter saken er avsluttet. Kommunen må vurdere om overtredelsen er forsettlig
eller ikke. Må ses i sammenheng med eventuelt politianmeldelse .
Byggesaksforskriften (SAK 10) setter beløpsintervaller for gebyret. Kan være fler e
overtredelser i samme sak og da legges flere overtredelsesgebyr sammen . Profesjonelle har
høyere beløps intervall enn privat e søkere.

Erfaring viser at enkelte kommuner har faste rutiner for overtredelsesgebyr, men andre
kommuner gir det i svært liten grad. Dersom kommunen ikke subsidierer sel v kostregnskapet
og ikke tar overtredelsesgebyr, så betyr det at alle som levere r in n byggesøknader er med på
å b etale for arbeid som går til u lovlighetsoppfølging.

Det er mest rettferdig overfor de som holder seg innenfor regelverket , at arbeid med
ulovlighetsoppfølging i størst mulig grad blir dekket av de som har begått en overtredelse.
Dette gir også en forbyggende effekt . I tillegg så bygger det oppunder at de som utfører
arbeider innenfor rege lverket har et økonomisk og konkurransefortrinn.

Kommunen kan ha adgang til å ta gebyr for ulovlighetsoppfølging i etterkant når det er
kommet inn en søknad på t iltaket.

Kommunen e bør i større grad ta i bruk de økonomiske sanksjonsmulighetene i
regelverket. Da knyttet s kostnadene til den som har utført ulovligheten og ikke til de som
gjør tiltak innenfor regelverket . Det gir en forebyggende effekt og de lovlydiges
konkurransekraft.

3.9 Tilrettelegging for nødvendige beslutninger

Denne prosjektrapporten, med anbefalinger og vedlegg, legges frem som underlag for den
videre beslutningsprosessen . Rådmannsutvalget må først behandle rapport en og vedta
innstilling til kommunestyrene. Saken løftes også opp ti l Regionrådet for forankring før
politisk behandli ng .

Prosjektet bidrar med innspill til felles saksframlegg. Ved eventuelle ønsker om redegjørelse
ute i kommunene, vil prosjektet bidra med dette.

Kommunestyrene må ta stilling til egen kommunes deltakelse i samarbeidet, på grunnlag av
innstillingen med forslag til styringsdokumenter.

3.9.1. Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen med vedlegg utgj ør det formelle styringsgrunnlaget for samarbeidet og er
utformet iht. kravene i kommuneloven for vertskommunesamarbeid.

Det leggs opp til en bindingstid for kommunene i tre år og en garantisum for sikre
samarbeidet forutsigbare økonomiske rammer i en oppstartsperiode.

Kommunestyrene i deltakerkommunene vedtar samarbeids avtalen.
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3.10 Suksess og risikofaktorer
I alle prosjekter er det enkelte faktorer som er essensielle for om prosjektet lykkes. Desto
tidligere man har oversikt over disse faktorene desto bedre kan man rigge prosess og påvirke
sluttresultatet . I fellessamlingen i september var det vurderte vi hvilke faktorer som er
viktige i vårt prosjekt.

Hvilken risiko finnes for at vi ikke f å r til et samarbeid ?
Ø konomi
Forskjellig kultur
Fremdrift og forankring
Kan gape over for mye
For store forventinger
Manglende politisk st ø tte og forankring
Feil kompetanse

Hva m å vi ha med oss videre ?
Fleksibilitet
Kort responstid
Lokalkunnskap
Kompetansen m å forbli i kommunene
Kompetansebygging
Kartlegge behov og ambisjonsniv å
God kvalitet p å grunnlagsdata
Forskjellig tilpasning for kommunene

Hvordan ta det beste fra alle ?
Inkludere alle
Fortsette med fellessamlinger
Informasjon underveis
M ø tes og snakke sammen
Tett dialog p å fagniv å /nettverk
Delingskultur
Individuell tilpasning til kommunene

Disse faktorene har vi hatt med oss underveis i arbeidet, og lagt opp prosess og diskusjoner
slik at disse dilemmaene har blitt ivaretatt. Flere av faktorene er fortsatt risikopunk t er – slik
som kostnadsfordeling og individuelle tilpassing til kommunene .
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4. Vurdering er og anbefaling er
I denne delen oppsummeres vurderinger og anbefal inger for et mulig samarbeid om tilsyn og
ulovlighetsoppfølging for de ni kommunene .

4.1 Mål for regionalt samarbeid
I prosjektarbeidet ble det konkretisert hvorfor man vil øke innsatsen innenfor tilsyn og
ulovlighetsoppfølging og hvilket interne mål man har for et regionalt samarbeid .

Tabell 12. Overordnede og interne mål for opprettelse av regionalt samarbeid.

Det regionale samarbeidet skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker
knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging . Tilsyn og oppfølging av ulovligheter bygger
oppunder utbyggeres omdømme og konkurransekraft, der ut bygging skjer i henhold til det
lovverket som er vedtatt. Tilsyn legger vekt på forebygging og kompetansedeling, mens
oppfølging av ulovligheter bidrar med lovliggjøring eller retting av allerede utførte
ulovligheter

4.2 Gevin strealisering
I forprosjektet er det pekt ut en rekke gevinster med et samarbeid.

I etableringsfasen bør man sortere gevinstene, konkretisere og vurdere indikatorer for
målbarhet. Det bør lages en plan for å synligjøre og ta ut gevinster fortløpende. Det bør
legges frem jevnlige underveisrapporteringer til plan - og byggesaksforum de to første årene
for å sikre fokus på gevinstrealisering. Dette bør også inn i årsrapporten til politiske utvalg.

Overordnete samfunnsmål Interne mål

Bidra til at aktørene i byggebransjen er kjent
med, og følger regelverket, lover og regler

Sikre god kvalitet på byggetiltak i tråd med rege lverk

Sikre god kvalitet på byggetiltak i tråd med
regelverk

Støtte og styrke fagmiljøet

Fokusere på kvalitet og innhold ved tilsyn Bidra til mindre sårbarhet

Sikrer objektivitet, habilitet og omdømme i
regionen

Legge til rette for økt omfang av tilsyn i kommunene

Likebehandling i regionen Sikre objektivitet, habilitet og omdømme

Bidra til å forebygge og redusere byggefeil Felles håndtering av regelverk og sanksjoner

Sikre seriøse utbyggeres omdømme Effektivisere opplæring gjennom felles kurs

Skape god holdning for god byggeskikk og
lovlydighet i byggebransjen

Minske behovet og redusere antall ulovligheter

Oppnå en preventiv effekt

Sikre gjennomføring og handlekraft i forvaltningen

Skape tillitt til tilsynskontoret

Legge til rette for tilstrekkelig omfang
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1. Første fase i gevinstrealisering handler om å lage en oversikt og vurdering av gevinster.

Definere gevinster

Beregne gevinster

Vurdere gevinster mot kostnader

2. Andre fase i gevi nstrealisering handler om å lage en gevinstplan. Her er det viktig å
vurdere hvordan planlagte gevinster skal realiseres, hvem som skal ha ansvar, når tiltak
skal være iverksatt og hvordan gevinstene skal følges opp. I gevinstplanen må det
defineres hvorda n spart tid og unngåtte kostnader skal omsettes.

Utarbeide gevinstrealiseringstiltak

Etablere oppfølgingsstrukturer

Tildele roller og ansvar

3. Tredje fase i gevinstrealisering handler om å måle og følge opp gevinster som prosjektet
oppnår. Dette skjer gjenn om å analysere gevinstene over tid. Her er det viktig å lære
underveis og følge opp avvik i gevinster med korrigerende tiltak.

Måle gevinster

Feire resultater og fange opp avvik

Iverksette korrigerende tiltak

4.3 Oppsummering v urdering er og anbefalinger

Vurdering av prosjektet :

Samarbeidsavtale, p rosjektrapporten og rutiner inneholder tilstrekkelig grunnlag for
kommunestyrene til å kunne fatte en beslutning om deltagelse.

Tillitsvalgte har vært involvert og gitt mulighet til å påvirke

Anbefalingene er fo rankret i prosjektgruppa, fagetatene og ledernivå i kommunene

Ønsket og behovet for samarbeid er styrket gjennom forprosjektet



Forprosjekt Regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Rapport fra forprosjekt (utredningsfasen) Side 31 av 32

Anbefalinger:

Det anbefales å opprette et regionalt samarbeid for tilsyn og ulovlighetsoppfølging .

Det anbefales å benytte vertskapskommunemodell iht. ny kommunelov kap. 20 –
ikke som et eget rettssubjekt.

Det bør legge s opp til en organisasjonsstruktur med regional faggruppe og
ledergrupp e som sikrer kommunene styringsrett.

Det legges opp til en treårig bindingstid fra oppstart for kommunene, slik at
ordningen får forutsigbare rammer i etableringsfasen.

Arbeidsgiveroppfølging , og andre administrative støttefunksjoner, l egges til valgt
kommune . Det velges en sentralisert modell der de ansatte sitter i et
kontorfellesskap .

Det anbefales at Krødsherad og Sigdal kommune r inviteres til deltagelse i
samarbeidet , uavhengig av regiontilhørighet.

Kongsberg kommune anbefales som vertskapskommune , med felles sentralisert
arbeidsgiverrolle

Det anbefales å ha en garantisum fra kommunene for å sikre forutsigbarhet

Det anbefales en fordelingsnøkkel på 50 % fast andel/25% byggesaker/ 25%
innbyggere for garantisummen

Det an befales en øvre grense på tre stillinger

Det anbefales et prinsipp der ko mmunene kan benytte en timebank. Kommunene
beslutter selv hva timene skal brukes til. Det bemannes opp etter innspilte behov fra
kommunene. Kommunen belastes i etterkant for faktisk bruk.

Det anbefales at alle kommunen tar i bruk de økonomiske sanksjonsmulighetene for
å vri kostnaden for oppfølgingen bort fra de som utføre tiltak i henhold til
regelverket .
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5. Oppgaver over i en etableringsfase

Vertskommunen ansetter fag leder som tar over ansvaret for etableringen

Kommunen spiller inn behov for tilsyn og ulov lighetsoppfølging

Det ansettes i tråd med kommunens behov - maks tre

Det utarbeides mandater for faggruppe tilsyn og ulovlighetsoppfølging og plan - og
byggesaksforum. Disse godkjennes av Rådmannsutvalget.

Det utarbeides en plan for gevinstrealisering

Det utarbeides felles maler og rutiner i e - byggesak .

6. Vedlegg

1. Rutinebeskrivelse datert 21 .02.2020
2. Forslag til samarbeidsavtale 11.02.2020
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1 . Innledning
Kongsbergregionen har utarbeidet felles rutiner knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging, for å
kunne øke kvalitet og gjennomføringsevne regionalt og lokalt..

I juni 2019 vedtok Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen mandatet for et forprosjekt. Dette
forprosjektet skal se på mulighetsrommet ved å samarbeider regionalt inne n tilsyn og
ulovlighetsoppfølging. Kommunen e i prosjektet opplever utfor dr inger med å gjennomføre nok tilsyn
til at man oppnår forbyggende effekt, samt at ulovligheter kan være faglig utfordrende og
ressurskrevende.

Dette dokumentet beskriver hvordan et reg ionalt samarbeid kan organiseres og fungere i daglig drift.
Dokumentet er et vedlegg til samarbeidsavtale og justeres etter behov.

Fremstillingen er todelt hvor første del gir en kort innføring i rammeverket rundt tilsyns - og
ulovlighets arbeidet og det interkommunale samarbeidet, mens del to er se ntrert rundt selve
rutinene.

2. Mål for regionalt samarbeid
Regionalt samarbeid skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og
ulovligheter. Tilsyn og oppfølging av ulovligheter bygger oppunder utbyggeres omdømme og
kon kurransekraft, der utbygging skjer i henhold til det lovverket som er vedtatt. Tilsyn legger vekt på
forebygging og kompetansedeling, mens oppfølging av ulovligheter bidrar med lovliggjøring eller
retting av allerede utførte tiltak .

Tabell 1. Oversikt over overordnede og interne mål for samarbeidet

Overordnete samfunnsmål Interne mål
B idra til at aktørene i byggebransjen er k jent
med, og følger regelverket, lover og regler

Sikre god kvalitet på byggetiltak i tråd med
regelverk

Sikre god kvalitet på byggetiltak i tråd med
regelverk

Støtte og styrke fagmiljøet

Fokusere på kvalitet og innhold ved tilsyn Bidra til mindre sårbarhet
Sikrer objektivitet, habilitet og omdømme i
regionen

L egge til rette for økt omfang av tilsyn i
kommunene

Likebehandling i regionen Sikre objektivitet, habilitet og omdømme
Bidra til å forebygge og redusere byggefeil Felles håndtering av regelverk og sanksjoner
Sikre seriøse utbyggere s omdømme E ffektivisere opplæring gjennom felles kurs
Skape god holdning for god byggeskikk og
lovlydighet i byggebransjen

Minske behovet og redusere antall ulovl igheter

Oppnå en preventiv effekt
Sikre gjennomføring og handlekraft i
forvaltningen
Skape tillitt til tilsynskontoret
Legge til rette for tilstrekkelig omfang
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3 . Rammer
3 .1 Lovverk
Kommunens rett og plikt til å føre tilsyn i byggesaker er hjemlet i plan og bygningsloven § 25 - 1.
K ommunen har etter § 25 - 1 første ledd plikt til å føre tilsyn med at tiltak i byggesaker gjennomføres i
samsvar med gitte tillatelser og andre bestemm elser i lovverk, forskrift og reguleringer. Dette er en
generell norm og kommunen er ikke pålagt å undersøke alle byggesaker for å avdekke ulovligheter,
selv om d et etter pbl. § 25 - 1 annet ledd skal føres tilsyn i et slikt omfang regelbrudd kan avdekkes.

Tilsynsplikten blir konkretisert i saker der det allerede er gitt pålegg og dersom kommunen blir gjort
oppmerksom på ulovligheter som ikke er av bagatellmessig art, jf. § 25 - 1, annet ledd.

Kommunens tilsyn skal bare avdekke brudd på bestemmelser som er git t i eller i medhold av plan - og
bygningsloven. Det vil si at annet regelverk og privatrettslige forhold faller utenfor.

Kapittel 32 i plan - og bygningsloven hjemler kommunens plikt til å forfølge overtredelser av
bestemmelsene i loven og fastsetter den vid ere gangen når en ulovlighet er fastslått.

3 .2 Definisjoner
Tilsyn etter plan - og bygningsloven kan avgrenses både mot vanlig saksbehandling og videre mot
oppfølging av ulovligheter.

3 .2 .1 Generell byggesaksbehandling
Kommunen har ansvar for behandling av søknader og skal gi tillatelse. Samtidig kan kommunen be
om flere opplysninger eller avvise søknaden hvis opplysningene ikke er tilfredsstillende.

I plan - og bygningsloven §21 - 7 og SAK 10 kapittel 7 er det fastsatt frister for kommunens
saksbehandling av byggesøknader.

3 .2 .2 Tilsyn
Tils yn skal sikre at intensjonene i plan - og bygningsloven blir oppfylt, samt å forebygge og forhindre
situasjoner som eventuelt kan føre til lovbru dd.

Tilsyn etter pbl. § 25 - 1 skal avdekke hvorvidt et konkret tiltak eller bygg esak er i samsvar med gitte
bestemmelser i plan - og bygningsloven. Tilsynet kan ha en individpreventiv funksjon ved for
eksempel avdekke sviktende rutiner hos et foretak før det oppstår feil i fremtidige byggeprosjekter.
Det kan også ha en allmennpreventiv effekt ved at kommunen opptrer som en aktiv
tilsynsmyndighet. Kommunens tilsynsaktivitet skal generelt også bidra til økt kvalitet på byggverk.
Tilsyn kan gjennomføres på alle stadier av byggesaken og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt, jf.
pbl. 25 - 2.3

3.2.3. Prioritering av tema for tilsyn
Fra 1. januar 2020 og to år fremover skal kommunene prioritere tilsyn med kvalifikasjoner og
produktdokumentasjon, jf. SAK10 § 15 - 3, annet ledd.

Pbl. § 25 - 2 første ledd gir kommunen mulighet til selv å bestem me hvilke saker og på hvilke områder
det skal føres tilsyn utover den konkretiserte tilsynsplikten. Kommunen bestemmer også selv hva den
finner for å være hensiktsmessig fremgangsmåte, organisering, ressursbruk og omfang på
tilsynsområdet. Generelt skal ti lsyn i prosjekteringsfasen prioriteres i større grad da dette kan være
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mer effektivt for å sikre at det ferdige prosjektet er i samsvar med plan - og bygningsloven. Tilsyn i
tidligere faser vil dessuten vanligvis være mindre ressurskrevende.

3 .2.4 Ulovlighet
En ulovlighet i denne sammenhengen vil være et brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av
plan - og bygningsloven. Ulovligheter som er av en viss størrelse vil kunne forfølges av kommunen
etter plan - og bygningsloven kapittel 32. I ulovligh etsoppfølging er fokuset på kommunens
håndtering av saker der det allerede er avdekket overtredelser av plan - og bygningsloven og
tilknyttede bestemmelser. Ulovligheter etter andre lover eller privatrettslige forhold faller utenfor
definisjonen.

3 .3 T ilsyn sformer
De tre hovedformene for tilsyn er som følger:

1. Dokumenttilsyn – Brev etter egen mal sendes til ansvarlig søker og aktuell dokumentasjon kreves
innsendt. Eksempler på slik dokumentasjon kan f.eks. være sjekklister og Rutiner for samarbeid -
oppføl ging av tilsyn og ulovlighetssaker

Formålet er å tilse at det foreligger nødvendig dokumentasjon og går ikke nærmere inn på selve
utførelsen. Det avgrenses mot vanlig saksbehandling hvor innhenting av dokumentasjon og andre
opplysninger er nødvendig for at kommunen kan fatte vedtak. Denne tilsynsformen vil normalt være
sentrert rundt den enkelte byggesak.

2. Byggeplasstilsyn – Kan gjennomføres med eller uten forhåndsvarsling og er en fysisk inspeksjon på
byggeplassen i forbindelse med en konkret sak. Kommun ens oppgave er å påse at arbeidet er
prosjektert og at det stemmer overens med arbeidstegninger. Tilsynet kan fokusere på utvalgte
temaer.

3. Revisjonstilsyn – En gjennomgang av foretakets kontrollrutiner og inspeksjon av dokumentasjon
fra prosjektering og utførelse. Tilsynet skal konkludere på bakgrunn av en rekke fakta som samles inn
fra intervju, observasjoner og rent fysiske forhold. Denne formen for tilsyn er det mest inngående og
ressurskrevende av de tre tilsynsformene og har hovedfokus på foretaket.

3 .4 . Grensesnitt mellom tilsyn og saksbehandling

En byggesøknad skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne behandle
søknaden . Likevel kan det være forhold som kommunen ønsker å se nærmere på. Da blir det tilsyn.

Veiledningen i SAK 10 §5 - 4 forklarer nærmere hvilke opplysninger som kreves ved søknad om
byggetillatelse, herunder ramme - og igangsettingstillatelse. Dersom kommunen vil krever mer
dokumentasjon utover det som står i SAK 10 § 5 - 4 kalles det dokumenttilsyn. Kommunen kan føre
dokumenttilsyn på bakgrunn av foreliggende informasjon, innkomne doku mentasjon eller interne
rutiner, som f.eks. tilsynsstrategien .

Kommunen er pliktig til å varsle tilsyn, før tilsynet settes i gang. Tilsynet er ikke fristavbrytende for
saksbehandlingen. I særlige tilfeller kan det også føres uanmeldt tilsyn.
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3.5 Grensesnitt tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Det fleste tilsyn føres som stikkprøver hvor både tiltak og foretak velges ut tilfeldig. Noen tilsyn blir
imidlertid igangsatt som følge av feil/mangler i byggesaken eller pga. tips vedr. mulig ulovlige
forhold, feil eller mangler.

Kommunalt tilsyn skal avdekke forhold som er i strid med plan - og bygningslovgivningen og få brakt
ulovligheter til lovlige former, enten ved søknad og god kjennelse eller tilbakeføring

Når tilsynet har avdekket et eller flere avvik har kommunen mulighet til å f ølge opp saken som en
ulovlighet. Forhold som vurderes å være av mindre betydning kan kommune velge å ikke følge op p
overtredelsen .

3.6 Grensesnitt kl agebehandling
I saker hvor det fattes vedtak etter plan - og bygningsloven gis det klageadgang. Klageadgangen følger
av forvaltningslovens § 28.

I et administrativ vertskommunesamarbeid er kommunen som har delegert myndighet klageinstans
jf. kommuneloven § 20 - 5. Selv om tilsyn og ulovlighet utføres i regionalt samarbeid vil klagen på
vedtak behandles i den respektive kommunen. Kommunen vil også ha ansvar for å forberede saken,
samt oversending til berørte myndigheter.

Den enkelte kommunen plikter også å in fo rmere de andre kommuner om klagens utfall i regional
faggruppe.

3 .7 Forskrift Selvkost
Plan - og bygningsloven § 33 - 1 hjemler at det kan kreves gebyrer for behandling av søknader om
tillatelser, utstedelse av kart og attester.

Kommunen kan selv velge om man vil gebyrlegge byggesakstjenestene 100% eller delfinansiere over
kommunens egen driftsbudsjetter. Kommunen kan ikke ta større gebyrer en selvkost i den enkelte
sakstype. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer ‘H - 3/14 Retningslinjer for beregning a v selvkost
f or kommunale betalingstjenester .

3.7 .1. Tilsyn:
Retningslinjene legger opp til at det ko stnader knyttet til tilsyn er en del av byggesaksgebyrene, som
en overh eadkostnad. Den lokale tilsynsstrategien gir føringer på hvor mye tilsyn det skal utføres
eksempelvis i prosent.

3.7 .2. Ulovlighetsoppfølging:
Tvangsmulkt - Tvangsmulkt hjemles i pbl § 32 - 5 og er ikke ment som en straff, men er et virkemiddel
for å få gitte pålegg etterkommet. Beløpet må da settes i samsvar med dette. Begrunnelsen skal
fremkomme i vedtaket. Etter pbl. § 32 - 10 første ledd skal mulkten være rimelig i forhold til
ulovligheten. Tvangsmulkt brukes når ikke søknad, retting eller etterfølgelse av pålegg skjer innen
frist. Tvangsmulkten forfaller første virkedag etter at friste n er ute 6 og avsluttes når kommunen får
kunnskap om at forholdet er lovliggjort. Tvangsmulkten kommer eventuelt i tillegg til
ulovlighetsgebyr. Det skal tas hensyn til uaktsomhet og grovhet i overtredelsen. Totalsum
tvangsmulkt skal vurderer i etterkant u t ifra konsekvensen av ulovligheten og kan derfor bli redusert i
etterkant .
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Ulovlighetsgebyr – Dette er et gebyr som kan brukes til å dekke kommunens merarbeid med sake n.
Ulovlighetsgebyret er ikke ment som en straff. Gebyret beregnes etter medgått tid. De t kan kun gis
gebyr dersom dette er hjemlet i kommunens gebyrregulativ og at det e r innkommet e n søknad.

Overtredelsesgebyr – Kommunens mulighet til å ta i bruk overtredelsesgebyr er hjemlet i pbl. §32 - 8.
Sak § 16 - 1 utdyper beløpsgrenser og er ment som en straff. Overtredelsesgebyr kan bare ilegges til
den som er ansvarlig for oppføringen av tiltaket. Overtredelsesgebyr kan brukes ved forsettlig eller
uaktsom overtredelse av forholdene i § 32 - 8. Overtredelsesgebyr kan ikke overstige kr. 400 000, jf.
Sak 10, § 16 - 1, tredje ledd. 8 Overtredelsesgebyr kan avskjære ann en strafferettslig forfølgelse.

4 . Samarbeidsavtale
Det regionale samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale som er vedtatt av kommunestyrene i
deltagerkommunen. Det er valgt et administrativ t vertskommunesamarbeid, der man ikke er en egen
juridisk enhet. Det er tre års bindingstid for kommunene etter oppstart , for å sikre forutsigbare
økonomiske rammer frem til tjenesten er i effektiv drift. Deretter er det utmelding med 1 års
oppsigelsestid. Kostnader deles av deltagerkommunen etter fordeling beskrevet i samarbeidsavtalen.

Verskapskommunen har arbeidsgiveransvaret, og sikrer at de ansatte ha nødvendig kompetanse.

Det er delegert begrenset m yndighet etter plan - og bygningsloven, og samarbeidet kan undertegne
dokumenter i henhold til ansvarfordeling i saksflyten. Klagebehandling kan i et administrativt
vertskommunesamarbeid ikke delegeres. Pålegg og utsteding av overtredelsesgebyr er heller ik ke
delegert til samarbeidet.

Håndtering av større uenigheter innen samarbeidet, slik som utmelding, er regulert i
samarbeidsavtalen.

Mindre uenigheter avklares på følgende måte:

- 1. Saken tas først opp med den interkommunale faggruppa.
- 2. Dersom uenigheten ikke kan løses ved hjelp av den interkommunale faggruppa løftes

saken opp til plan - og byggesaksforum.
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5 . Organisering
Figuren under viser organisering

5 .1 Politisk nivå
1. Kommunestyre ne / Fagutvalg/Formannskap

- vedtar samarbeidsavtale med vedlegg

- Blir forelagt rapporter til orientering, evt. fatte vedtak

=> all rapportering til politisk nivå går gjennom rådmann i den enkelte kommune

5 .2 Plan - og byggesaksforum
Består av regionens ledere innen plan og byggesak.

Oppgaver:

- bestå av fagledere/ mellomleder eller kommunalsjef, de som lederansvar for byggesak er i
den respektive kommunen

- gjennomgår rutiner for samarbeid
- gjennomgår årsrapport
- gjennomgår årsplaner for kommende år
- rapportere til politisk nivå
- Det er r ådmann i vertskommune som godkjenner rapport er m.m )

5 .3 Regional faggruppe Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Alle ko mmunene har et fast medlem i en felles faggr uppe tilsyn, som møtes jevnlig.

Tilsynsleder fra Tilsynskontoret er f ast deltager i faggruppa.

Faggruppa fungerer som bindeledd mellom kommunene og tilsynskontoret.

Faggruppa jobber mot konsensus i beslutninger.

Regional faggruppe for
tilsyn og ulovligheter

Politisk nivå

Tilsyns - og ulovlighetskontor

Plan og
byggesaksforum

Rådmann
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Oppgaver:

- L eder i vertskommunesamarbeidet er sekretær i gruppa
- V elger sin egen leder (går på rundgang - ett år av gangen)
- Lederen rapporterer til plan - og byggesaksforum
- Leder i vertskommunesamarbeidet legger frem møteplan , som godkjennes a v gruppa
- P rioriterer innmeldte tilsyns typer fra ko mmunen etter forslag fra leder i

vertskommunesamarbeidet
- A nsvar for informasjonsflyten i den enkelte kommunen og til ledernivå
- S ikre r godkjent/ vedtatt fordelingsnøkkel
- I nitierer endringer f.eks. rutiner, maler etc.
- A nsvar for å formidle lokalkunnskap til tilsyns - og ulovlighetskontoret
- D iskuteres saker av felles interesse
- Faggruppa skal komme med innspill til temaer som bør vektlegges regionalt
- Faggruppa må lage en overs ikt over hvilke regionale rutiner som bør komme på plass (brann,

utførelse av tilsyn m.m.)
- Det kan meldes inn saker til drøfting for å jevne ut lokale forskjeller
- Faggruppa ved leder bidrar i ansettelsesprosesser på lik linje som tillitsvalgte etter

avtale verket

leder
tilsyn og

ulovlighet

Kongsberg
kommune

Krødsherad
kommune

Sigdal
kommune

Notodden
kommune

Rollag

kommune

Nore Uvdal

kommune

Tinn

kommune

Flesberg
kommune

Hjartdal

kommune
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5.4 Regionalt Tilsyns - og ulovlighets kontor (vertskommunesamarbeidet)
Vertskommunesamarbeidet utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til inngått samarbeidsavtale med
deltakerkommunene. Samarbeidet har en leder og det antall ansatte det er behov fo r, for å kunne
innfri behovene til deltakerkommunene. Samarbeidet/Kontoret arbeider med både tilsyn og
ulovligheter.

Ansatte i Tilsyn og ulovlighetskontoret må ha tilganger til den enkelte kommunes e - byggesaksyste m,
og behandler tilsynssaker i kommunes fa gsystem. Kontoret bør inneha juridisk og by ggete knisk
kompetanse.

Oppgaver:

- Holder oversikt over utførte tilsyn i forhold til de enkelte kommuner og rapporter er ved
møtene i faggruppen

- Holder oversikt over innmeldte ulovligheter
- Lager prioriteringslister for både tilsyn og ulovlighetsoppfølging som legges frem i faggruppa

til orientering
- Tilsynsleder har ansvar for daglig drift og utførelse av tilsyn iht. føring fra faggruppa
- Tilsynsleder kaller inn til møter og er sekretær i fagg ruppen
- T ilsynsleder lager en møteplan – f.eks. 1 gang i måned
- K ommunen melder saker til TL som legges frem i møter
- TL er kontaktpunkt – faggruppe e - byggesak
- TL har delegert fagansvar for tilsyn og ulov. for alle kommunene
- Koordinering med berørte sektormy ndigheter (brann, arbeidstilsynet etc.)
- Kjenner til tilsynsstrategiene og følge disse
- Tilby r faglig bistand ut i kommunen, så langt tiden strekker
- rapportere til faggruppen og ledernivå
- Leder i samarbeidet lager årsplaner som sendes til høring til f aggruppa /plan og

byggesaksforum før godkjenning av Rådmannen i vertskommunen
- Leder i samarbeidet lager årsrapport som sendes til høring til faggruppa/plan og

byggesaksforum før godkjenning av Rådmannen i vertskommunen
- Leder for samarbeidet har ansvar for årshjul og lager forslag for tilsyn på kommende år (nov.)
- Håndtering av hastesaker
- Sikre KOSTRA rapportering for de enkelte kommuner
- Bistår kommunen e med forarbeidene ved klagebehandling så langt kommunene ønsker

5.5 Samarbeid med andre myndigheter
- Ved a lle større byggeprosjekter, og i andre saker med branntekniske problemstillinger skal

kontoret ha rutine for å involvere brannvesenet i tidlig fase samt ved søknad om midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest.

- Ved samarbeid med andre myndigheter vil d et være naturlig at kommunen tar på seg et
koordineringsansvar slik at tilsynsarbeidet blir mer samstemt. Andre myndigheter kan være
Arbeidstilsynet, NAV, Mattilsynet, F ylkesmenn , F ylkeskommuner, andre kommuner i
Kongsbergregionen med flere.
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6 . Tilsyn - An svars - og oppgavefordeling mellom tilsyn og
ulovlighets k ontoret og kommunene
6 .1 Skjematisk oversikt - tilsyn
Under er det en skjematisk oppstilling av saksflyten for en tilsynssak

Planlegge og
organisere tilsyn i

konkret sak/foretak

Prioritering av TL og i
faggruppa, ved behov

Varsler foretak om
tilsynsstart m/kopi til

kommunen

Gjennomfører tilsyn

Utarbeider rapport fra
tilsyn (kopi til kommunen)

F
Ø
R

T
I
L
S
Y
N

U
N
D
E
R

E
T
T
E
R

T
I
L
S
Y
N

Gir beskjed (meldeskjema) til
TK om ønsket tilsyn

Kommunen oppretter ny sak,
Meldeskjema/ henvendelse registreres
i saken

TK sender melding om
avslutning av tilsyn

Når kommunen oversender
saken til TK går ansvaret for

tilsynet også over til TK

TK har ansvar for
oppfølging, lu kking av

avvik

Kommunen deltar i tilsynet hvis dette
er avtalt i forkant

Ansvar for behovet for tilsyn
ligger hos kommunen

= TILSYNSKONTORET (TK)

= KOMMUNEN

Går videre til ulovlighetsoppfølging

(i kommunen eller i samarbeidet)

TK jobber i kommunens
saksbehandlingssystem

Ny søknad (behandles i kommunen)
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6 .2 Skriftlige r utiner for en tilsynssak

6 .2.1 O versending av saker til tilsyns - og ulovlighets kontoret
Kommunen melder inn fortløpende tilsyn i ønsket rekkefølge til T L med meldeskjema

K ommunens har ansvar for innmeldte tilsyn er innenfor sin kommunale kvote

Kommunen oppretter ny sak i e - byggesak for dette tilsynet , meldeskjema blir første JP.
Ansvaret for gjennomfør ingen av tilsynet går over til tilsyns - og ulovlighetskontoret

6 .2.2. Gje nnomføring av tilsyn ved tilsyns - og ulovlighetskontoret
Saken startes opp innen 3 uker fra oversending av meldeskjema. Eventuelle avvik meldes
kommunen og faggruppa.

Tilsyns - og ulovlighetskontoret sender ut varsel om tilsyn ( med kopi til saksbehandler/leder)

Tilsyn skal gjennomføres på en positiv og konstruktiv måte og i samsvar med interne mål.

tilsyns - og ulovlighetskontoret holder ko mmunen op pdate rt om fremgangen ved behov.

TK fører logg i saken i merknadsfelt i saksbehandlingssystemet.
Tilsyns - og ulovlighetskontoret utarbeider en tilsynsrapport jf. SAK 10 § 15 - 2 etter
gjennomført tilsyn.

6 .2.3 Tilsyns - og ulovlighetskontorets oppfølging av tilsyn srapporten
1. Ingen avvik: M elding om avslutning av tilsyn sendes ut av tilsynskontoret. Saken

ferdigstilles i saksbehandlingssystemet.
2. E r funnet avvik - etterspørres det dokumentasjon og søknad ved behov .

a) Er e tterspurt dokumentasjon tilstrekkelig kan a vvik et lukkes . S aken avsluttes som i
pkt.1.

b) Det etterspørres ny søknad. Når k ommunen mottatt søknad, anses avvik et lukket og
saken avsluttes som i pkt.1

c) Etterspurt dokumentasjon mottas ikke/godkjennes ikke. Saken sendes tilbake til
kommunen, som vurderer ulovlighetsoppfølging.
Ved behov for ulovlighetsoppfølging, kan det meldes inn som ulovlighetssak.
Kommunen oppretter ulovlighetssak ulovlighetskontor ta over ved behov .
Når ulovlighetssaken er avsluttet, lukkes avviket som i pkt.1.
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7 . Ulovlighet - Ansvars - og oppgavefordeling mellom tilsyn og
ulovlighetskontoret og kommunene
7 .1 Skjematisk oversikt – ulovlighetsoppfølging
Under er det en skjematisk oppstilling av saksflyten for en ulovlighetssak.

eae

Det er avdekket en mulig ulovlighet via tilsyn.

PåKommunen tar stilling til om det er
nødvendig/hensiktsmessig/lovpålagt med ulov. i saken

bagatellmessig? Be hov for stans

Kommunen beslutter hvem som
skal følge opp videre.

Kommunen

Egne rutiner
Ulovlighetskontoret

Sende saker via eget
meldeskjema.

Møte mellom K og UK for å vurdere
saken og mulig bistand

Klagebehandling i
kommunen

Jf. samarbeidsavtale

Når forholdet er rettet, avsluttes saken

Kommunen vurderer
overtredelsesgebyr

Saken følges opp etter Pbl,
Inkl. tvangsmulkt, pålegg,

Rådgivning/dialog
Med ulovlighetskontoret

Pålegg om stans
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7 .2 Skriftlige rutiner for en ulovlighets oppfølging
7 .2.1 Oversending av saker til tilsyns - og ulovlighetskontoret

Møte mellom kommune og kontoret for å vurdere omfang, m. m . som grunnlag for om
kommunen vil ta den selv eller sende den til samarbeidet .

Kommun en melder inn saker til leder med meldeskjema

Det avholdes et oppstartsmøte med kommunen inn en 2 uker
Kommunen oppretter ny sak i e - byggesak, da meldeskjema bl ir første journalposten .

Oppgaver og myndighet for oppfølgingen av ulovligheten går over til tilsyns - og
ulovlighetskontoret

7 .2.2. Oppfølging av ulovlighet ved tilsyns - og ulovlighetskontoret
Kontoret er ansvarlig for å følge med satte tidsfrister

Fatte vedtak om sanksjoner med unntak av overtredelsesgebyr og forelegg

Klagen oversendes og håndteres av kommunen . Kontoret bistår i den grad kommunen
ønsker

Refusjon av advokatutgifter ligger hos kommunen

Leder varsler kommunen dersom omfanget er større enn forventet/ avtalt

Tilsyns - og ulovlighetskontoret holder kommunen oppdatert om fremgangen ved behov.
Saksbehandler fører logg i saken i merknadsfelt i saksbehandli ngssystemet.

7 .2.3 Tilsyns - og ulovlighetskontorets lukking av ulovlighet
Det avholdes et avlutende møte med bl.a. evaluering inkl. vurdere totalsum av tvangsmulkt
Når ulovl igheten er rettet, overta kommunen ansvaret

Kommunen må vurdere behov for overtre delsesgebyr eller forelegg

8 . Rapportering
Kommunene i regionen skal ha en lokal tilsynsstrategi og skal årlig utarbeide en rapport som ser på
hvordan tilsynsvirksomheten har vært i forhold til tilsynsstrategien, jf. SAK10 §15 - 1, annet ledd.11
Rapporten skal gi en oversikt over hvilke tilsyn som er avholdt og gi en begrunnelse dersom evt.
planlagte tilsyn ikke er gjennomført. Kommunen skal ha oversikt over hvilke tilsyn som er
gjennomført, hvilke tiltak som er iverksatt som følge av tilsynet, hva tilsynet har avdekket og
eventuelle sanksjoner m.m.

Rapporten skal også vise hvordan kommunen har gjennomført tilsynsoppgaver etter pbl. § 15 - 3, de
tidsavgrensede krav for tilsyn. Økt informasjon om kommunens tilsynsvirksomhet kan være et bidrag
til å sikre økt kv alitet i byggeprosjekter og m otvirke ulovlig byggevirksomhet. K ontoret utarbeider
årsrapporter som godkjennes av Rådmannen i vertkommunen og gjøres tilgjengelige for
deltakerkommunene.

På samme måte utarbeides det en handlingsplan og årsrapport som kan leg ges frem for politisk nivå
til orientering. Dette avklares med rådmann i den enkelte kommune.



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kjell Ove Hovde Arkiv: Q13  
Arkivsaksnr.: 21/234     

 
Saken behandles av   
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Handlingsprogram for samferdsel 2022-25 Viken Fylkeskommune- Høring  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune ber om at følgende fylkesveier og strekninger prioriteres i Handlingsprogram for 

samferdsel 2022-25: 

1. Fv. 2894 fra Tukudalen til Krøderen: Veien er viktig for tømmertransport og annen tungtransport 

og er en viktig øst-vest forbindelse for annen trafikk.  

2. Fv. 287 Nerstad: Gang og sykkelvei på strekningen Skatvedtfossen til Frydenhaug – ref. 

reguleringsplan for Linnerud- Sundbakken. 

3. Fv. 287 Nedre Eggedal: Strekning Avkjøring Grønhovdsroa- Eggedalsveien 664- veier er smal og 

uoversiktlig. 

4. Fv. 2818 på strekningen fra Kolsrud bru – Prestfoss: Veien har dårlig standard og dårlig 

toppdekke.  

 

Innspillet sendes med forbehold om politisk godkjenning av forslagene. 

 

 

 

 

Vedlegg:   

1. Informasjon om arbeidet med Handlingsprogram for samferdsel 2022-25- Viken FK 

2. Invitasjon til medvirkning- Viken FK 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Sigdal kommune sender sine innspill til handlingsprogrammet for samferdsel til Kongsbergregionen som 

samordner kommunenes innspill videre til Viken FK.  

 

 



Bakgrunn 

Viken Fylkeskommune har sendt Handlingsprogram for samferdsel 2022-25 på høring med høringsfrist 1. 

mars. Denne høringen er sendt til regionene, i vårt tilfelle Kongsbergregionen. Ved en inkurie er dessverre 

ikke saken videresendt til Sigdal kommune. Dette er årsaken til at saken først kommer til politisk 

behandling nå.  

Informasjon om Handlingsprogrammet og tenkt medvirkningsprosess ligger vedlagt som vedlegg til saken. I 

korte trekk er det tenkt at kommuneregionene skulle levere prioriterte innspill til Viken FK for sine 

regioner. Deretter vil FK sende saken på høring til alle kommunene til sommeren.  

Sekretariatet i Kongsbergregionen opplyser at de vil ta med innspillene fra kommunene og samordne disse 

for oversendelse til Viken. Saken vil også forelegges for regionrådet på neste møte.  

 

Vi foreslår ei liste med noen veistrekninger som vi mener bør inn i planen fra Sigdal kommune sin side. 

Forslagene oversendes til Kongsbergregionen før 1. mars, og endelig vedtak ettersendes etter 

kommunestyrets behandling av saken.  

 

Vurdering 

Det er mange fylkesveistrekninger med dårlig standard innenfor Sigdal kommune. Vår vurdering ut fra 

innspill og egne observasjoner er at følgende strekninger bør nevnes spesielt: 

 

1. Fv. 2894 fra Tukudalen til Krøderen: Veien er viktig for tømmertransport og annen tungtransport 

og er en viktig øst-vest forbindelse for annen trafikk. Det ble rustet opp en kort strekning fra 

Sundbakken mot Tukudalen for noen år siden, men resten av veien trenger sårt til vedlikehold. Det 

er blant annet en strekning fra Tukudalen til avkjøring til steintaket i Tukudalen hvor toppdekket er 

i svært dårlig tilstand.  

2. Fv. 287 Nerstad: Gang og sykkelvei på strekningen Skatvedtfossen til Frydenhaug – ref. 

reguleringsplan for Linnerud- Sundbakken. En gang- og sykkelvei på denne strekningen er 

nødvendig for Sigdal kommune for å kunne utvikle boligområder på Skyliholt.  

3. Fv. 287 Nedre Eggedal: Strekning Avkjøring Grønhovdsroa- Eggedalsveien 664- veier er smal og 

uoversiktlig. Tilbakemelding fra lastebilnæringa på at denne strekningen trenger opprusting. 

4. Fv. 2818 på strekningen fra Kolsrud bru – Prestfoss: Veien har dårlig standard og dårlig toppdekke. 

Vestsideveien fra Kolsrud bru til Prestfoss trenger opprusting og nytt toppdekke på mesteparten av 

strekningen.  

 

Når kommunene får saken på høring til sommeren kan det være riktig å gjenta kommunens ønskede 

prioriteringer.  
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Informasjon om arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022-
2033 
Viken fylkeskommune har utarbeidet forslag til Samferdselsstrategi 2022-2033.  

Samferdselsstrategi 2022-2033 og Handlingsprogram 2022-2025 er styringsdokumenter for 
fylkeskommunens oppgaver knyttet til fylkesvei og kollektivtransport. Samferdselsstrategien 
gir prioriteringer for samferdsel for Viken fylkeskommune, og vil fungere som grunnlag for 
årsbudsjettene fra og med 2022 og økonomiplan 2022-2025. Samferdselsstrategien bygger på 
gjeldende planer fra de tre tidligere fylkene. 

Viken fylkeskommune skal nå utarbeide Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, som 
skal vedtas i desember 2021. Fylkeskommunen har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av 
fylkesveier og kollektivtransport. I handlingsprogrammet prioriteres tiltak og virkemidler 
innenfor fylkeskommunens budsjett og ansvarsområder. 

Forslag til handlingsprogram vil bli sendt på høring til kommunene og andre berørte før 
sommeren 2021. Det vil bli gitt mer informasjon om høringen i løpet av våren 2021.  

Kommuneregionene er invitert til å gi skriftlige innspill om hovedutfordringer knyttet til 
fylkeskommunens ansvar for samferdsel (se vedlegg). Frist for innsendelse av innspill er 1. 
mars 2021. 

Eventuelle spørsmål til dette kan sendes til prosjektleder Elin Nilssen Strand 
(elinstr@viken.no). 

 
 

Vennlig hilsen 

Gro Ryghseter Solberg Elin Nilssen Strand 

Avdelingssjef Seniorrådgiver 
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Invitasjon til medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for 
samferdsel 2022-2025 
 
Viken fylkeskommune har utarbeidet forslag til Samferdselsstrategi 2022-2033. Kommunene 
har blitt informert om arbeidet med strategien og tilhørende handlingsprogram på møter 
med kommuneregionene våren 2020 og i dialogmøte med fylkesråd for Samferdsel Olav 
Skinnes 6. oktober 2020.  

Samferdselsstrategi 2022-2033 og Handlingsprogram 2022-2025 er styringsdokument for 
fylkeskommunens oppgaver knyttet til fylkesvei og kollektivtransport. Samferdselsstrategien 
gir prioriteringer for samferdsel tilpasset Viken fylkeskommune, og vil fungere som grunnlag 
for årsbudsjettene fra 2022 og økonomiplan 2022-2025. Samferdselsstrategien bygger på 
gjeldende planer fra de tre tidligere fylkene. 

Viken fylkeskommune skal nå utarbeide Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, som 
skal vedtas i desember 2021. Handlingsprogrammet vil gi prioriteringer for valg av tiltak og 
virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar blant annet for fylkesveier og 
kollektivtransport.  

Forslag til handlingsprogram vil bli sendt på høring til kommunene og andre berørte før 
sommeren 2021. Det vil bli gitt mer informasjon om høringen i løpet av våren 2021.  

Viken fylkeskommune ønsker nå i tillegg å gi kommuneregionene muligheten til å gi skriftlige 
innspill om hovedutfordringer knyttet til samferdsel innenfor fylkeskommunens ansvar i deres 
region. Vi ber om at kommuneregionene sørger for forankring i de enkelte kommunestyrer. 

Frist for innsendelse av høringsinnspill er 1. mars 2021. 

Bakgrunn 

Viken fylkeskommune har mål om å være en konkurransedyktig og bærekraftig 
transportregion der hensynet til både person- og næringstransport blir ivaretatt. I dette ligger 
blant annet å utvikle funksjonelle, enkle og sikre mobilitetsløsninger innenfor rammene av 
FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser. Tiltak skal bygge på effektiv og miljøvennlig bruk 
av areal og infrastruktur, samt bidra til gode bomiljøer og attraktive omgivelser. 
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Regional planstrategi for Viken, rammer i fylkeskommunens økonomiplan og 
Samferdselsstrategi 2022-2033 gir føringer for arbeidet med Handlingsprogram for 
samferdsel 2022 -2025. Samferdsel er et kraftfullt virkemiddel for å nå Vikens langsiktige 
utviklingsmål. Måloppnåelse avhenger blant annet av å sette inn rett innsats på rett sted og å 
få mer mobilitet igjen for pengene. I handlingsprogrammet 2022-2025 vil helhetlig 
virkemiddelbruk legges til grunn, det vil si at både regulatoriske, finansielle, 
informasjonsmessige og innovative virkemidler vil benyttes for best mulig måloppnåelse. Ikke 
minst kan ny teknologi, digitalisering og nye mobilitetsløsninger bidra til å nå mål på andre 
måter enn før.  

Begrensede økonomiske rammer krever at virkemidlene brukes slik at investeringsbehovet 
reduseres. Bedre utnyttelse av virkemidler og tiltak som koster lite, skal frigjøre ressurser til 
innhenting av vedlikeholdsetterslep og realisering av utbyggingsprosjekter som er mest 
nødvendig for å sikre framkommelighet for kollektivtransport, sykling og gåing. 

Hva skal kommuneregionene gi innspill om? 

Viken fylkeskommune ber kommuneregionene om innspill til hvilke mobilitetsutfordringene 
det er viktigst at fylkeskommunen bidrar til å løse. Dette kan være knyttet til for eksempel 
framkommelighet for næringslivet, attraktivt kollektivtilbud, trygg skolevei, eller manglende 
tilbud for gående og syklende, manglende mobilitetsalternativer for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og så videre. 

Innen 1. mars ber vi om at kommuneregionene gir innspill på følgende: 

• Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i byer og tettsteder i prioritert 
rekkefølge. 

• Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i distriktsområder i prioritert 
rekkefølge. 

• Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i korridorene mot andre regioner 
i prioritert rekkefølge. 

• Hvilke virkemidler kommuneregionen selv vil ta i bruk for å løse disse utfordringene. 

Det presiseres at dette gjelder tiltak og virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar, dvs. 
fylkesveier, drift av kollektivtransport og skoleskyss som de mest sentrale. 

Benytt vedlagte mal for innspill. 

Om kommuneregionen selv ønsker, kan innspillet suppleres med forslag til konkrete 
prosjekter. 

Et samlet innspill fra kommuneregionen sendes til post@viken.no med kopi til prosjektleder 
Elin Nilssen Strand (elinstr@viken.no) innen 1. mars 2021. Innspillet merkes 
«Handlingsprogram for samferdsel 2022 - 2025». 

Informasjonsmøte 25. januar 2021 

Den 25. januar 2021, kl. 9.00-11.30, inviteres kommuneregionene til et virtuelt 
informasjonsmøte om handlingsprogramarbeidet. En egen invitasjon vil bli sendt ut i nær 
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fremtid, men hold av tidspunktet. På dette møtet blir det også mulighet til å stille 
oppklarende spørsmål til innspillsrunden. 

 

 
 

Vennlig hilsen 

Olav Skinnes  Gro Ryghseter Solberg 

Fylkesråd for samferdsel Avdelingssjef Mobilitet og samfunn 

 

Vedlegg: 
1 Høringsinnspill kommmuneregioner 1. mars 2021 

 
 
 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Halldis Linde Lie Arkiv: C20  
Arkivsaksnr.: 20/125     

 
Saken behandles av   
Hovedutvalget for næring og drift 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Kommunens engasjement i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv  
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune sitt økonomiske engasjement og ansvar med henhold til tilrettelegging for friluftslivet i 

kommunen legges på dagens nivå og ut fra tabellen under.  

 

Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes 

fra 

Tidsperiode 

Toalett ved 

Andersnatten 

Borofjell 

veiforening med 

tilskudd fra 

Sigdal kommune 

10 000,- pr år 3601 

Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 

Madonnastien 

Eggedal turlag 

med tilskudd fra 

Sigdal kommune 

10 000,- pr år 3601 

Friluftsområde 

Årlig fra 2022 

Toalett ved 

Sandsbråten 

Sigdal Renhold 

(på oppdrag fra 

Sigdal 

kommune) 

Ca. 10 000,- pr år 3601 

Friluftsområde 

Årlig 

Toalett ved 

Lauvnesvannet 

Grenskogen Vel 

med tilskudd fra 

Sigdal kommune 

10 000,- pr år 3601 

Friluftsområde 

Årlig fra 2021 

Tømming av 

toalett ved 

Madonnastien, 

Andersnatten, 

Sandsbråten og 

Lauvnesvannet 

Sigdal kommune 

er økonomisk 

ansvarlig. 

Eggedal turlag, 

Borofjell 

veiforening og 

Grenskogen Vel 

Ca. 2 500,- pr 

tømming (normalt 

en tømming pr år 

pr toalett) 

Sum = 10 000 – 

15 000,- pr år 

3601 

Friluftsområde 

Årlig 



gir beskjed når 

det er behov for 

tømming 

Madonnastien 

med 

handicapstien 

Sigdal kommune Etter behov Trillemarkafondet Fra og med 2021 

Leie av del av 

badestrand på 

Sandsbråten gnr. 

72 bnr. 1 

Sigdal kommune 10 000,- pr 2021, 

(indeksreguleres 

årlig) 

3601 

Friluftsområde 

2021 - 2030 

Leie av del av 

badestrand på 

Sandsbråten gnr. 

71 bnr. 11 

Sigdal kommune 7 613 ,- 

(engangssum som 

gjelder for 10 år) 

3601 

Friluftsområde 

2021 - 2030 

Rydding av 

badestrand på 

Sandsbråten 

8. klasse med 

tilskudd fra 

Sigdal kommune 

4 500,- pr år 3601 

Friluftsområde 

Årlig etter avtale med 

landbrukskontoret 

Løypekjøring på 

fjellet 

Eggedal Turlag 

med tilskudd fra 

Sigdal kommune 

650 000,- pr år 3601 

Friluftsområde 

2021 (årlige 

budsjettforhandlinger) 

 

Årlig støtte til drift og tilsyn av toalettfasilitetene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet 

indeksreguleres årlig, og første gang i 2022. Utbetaling skjer ved utbetalingsanmodning.  

 

Kommunen fortsetter sine avtaler om leie av badestranda på Sandsbråten, samt rydding av denne. 

 

Tilskudd til løypekjøring og andre tilretteleggingstiltak behandles ved innkomne søknader og ut fra 

tilgjengelige midler. 

 
Sigdal kommune sørger for at grunneieravtaler for Madonnastien tinglyses. Kommunen overtar det 

økonmiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av stien.  

 
Administrasjonen utarbeider skriftlige avtaler med aktuelle aktører angående videre drift og vedlikehold 

for toalettene ved Madonnastien, Andersnatten og Lauvnesvannet.  

 

Kommunens økonomiske bidrag i form av tilskudd til nevnte tiltak forutsetter at kommunen har 

økonomi til å prioritere denne typen tildelinger. 

 

 

 

 

Saksutredning  



Konklusjon 

Kommunen er avhengig av innleide tjenester og avtaler med frivilligheten for å sikre drift og vedlikehold av 

turstier, skiløypetraseer og toalettanlegg. Det mangler formelle, skriftlige avtaler med de fleste aktørene 

når det gjelder drift, vedlikehold og økonomi. Dette bør utarbeides slik at det kommer klart fram hvem 

som har ansvaret for hva, og hvem som dekker hvilke kostnader. Med tanke på kommunens stramme 

budsjett bør man utvise forsiktighet med å ta på seg mer ansvar enn det som er strengt tatt nødvendig for 

å opprettholde et godt tilbud til befolkningen. 

 

Saksutredning 

Kommunen har et stort engasjement og ansvar for tilrettelegging for friluftsliv for innbyggerne og 

besøkende i Sigdal. Vi har en viktig funksjon som tilrettelegger, og har et godt samarbeid med frivilligheten 

i kommunen. Det gis tilskudd til kjøring av skiløyper flere steder i kommunen, og det har blitt gitt tilskudd 

til drift og vedlikehold av toalettanlegg ved Madonnastien og Andersnatten. Sammen med 

fylkeskommunen har vi også bidratt med midler til ulike «Turskiltprosjekt», som sørger for at stier blir 

merket opp, ryddet og skiltet. Selv om kommunen i dag bidrar med midler i støtte til drift av ulike anlegg, 

er det ikke slik at kommunen tar på seg hele ansvaret for drift og vedlikehold av ulike fasiliteter. Her gir vi 

støtte til ulike aktører i de områdene det er mange besøkende, og hvor det ikke er kommersielle krefter 

som kan bidra med drift av slike anlegg. Støtten er å anse som et spleiselag mellom kommunen og 

frivilligheten.  

 

Det finnes mange turstier i kommunen, og de benyttes i varierende grad av befolkningen. Noen er merket 

og skiltet, men fellesnevneren er at mange gror igjen med busker og kratt fordi ingen følger dem opp. 

Hvem skal ta ansvaret for dette, og hvem skal vedlikeholde skiltene? De siste årene har flere turstier blitt 

skiltet i forbindelse med «Turskiltprosjektet», spesielt i Eggedal. Økt tilrettelegging fører til økt ferdsel. Det 

er et økende behov for midler til ulike tiltak, og kommunen mottar årlig søknader om tilskudd til 

Trillemarkafondet og Fond for turist- og friluftsformål.  

 

Retningslinjene til Trillemarkafondet ble revidert 30. april 2020. Her ble det åpnet for at det kan brukes en 

større andel av midlene fra fondet enn tidligere, noe som kan resultere i økt bruk av fondet. Det er uvisst 

hvor lenge det kommer til å settes av penger til Fond for turist- og friluftsformål. Politikerne har også bedt 

administrasjonen om å slå sammen nåværende Næringsfond og Fond til turist- og friluftsformål. Dette vil 

naturlig nok føre til bredere retningslinjer for tildeling av midler, og kan gjøre konkurransen om disse 

midlene større enn de er i dag. Kommunen har et budsjett som blir stadig strammere, og støtte til 

friluftstiltak vil med bakgrunn i dette kunne bli nedprioritert i framtiden i konkurranse med lovpålagte 

oppgaver. På tross av dette har kommunen noen forpliktelser, og man bør så langt det er mulig prøve å 

ligge på dagens nivå med tanke på engasjement og tildeling av midler. Vårt engasjement ligger da i all 

hovedsak knyttet opp mot Madonnastien, Andersnatten, badestranda ved Sandsbråten og Lauvnesvannet.  

 

Kommunen bør være forsiktig med å ta på seg ytterligere avtaler om drift, vedlikehold og ansvar for 

turstier og toalettanlegg, spesielt med tanke på økonomi og hvilke forventninger befolkingen og 

frivilligheten til kommunen som bidragsyter. Kommunen har ikke en egen driftsavdeling som kan ta på seg 

rydding av stier, sandstrender eller drifte toalettanlegg. Dette gjør at vi er helt avhengig av innleide 



tjenester og avtaler med private aktører, og ikke minst et godt samarbeid med frivilligheten. Kommunen 

har et trangt budsjett, og det ser ikke ut til at denne situasjonen blir noe bedre de neste årene. Dette gjør 

at kommunen bør gjøre en vurdering av i hvor stor grad kommunen skal ta på seg ansvar for drift og 

vedlikehold av denne typen anlegg i framtiden. Det bør også avklares hvor midler til støtte eventuelt skal 

tas fra.  

 

Slik situasjonen er nå kommer søknader om tilskudd med uregelmessige intervaller. Det er vanskelig å 

holde oversikt over hvor kommunen har tatt et ansvar, hvor mye midler som er bevilget og hvor disse 

midlene bevilges fra. Dette gjør at man mangler en fullstendig oversikt når det fattes vedtak om tilskudd. 

Enkeltsummene er ikke alltid så store, men når man sammenfatter dette ser man at det dreier seg om en 

god del midler. Tabellen under gir en oppsummering av hva kommunen bidrar med på området friluftsliv 

pr dags dato. 

 

Anlegg Ansvarlig Beløp Kostnader dekkes fra Tidsperiode 

Toalett ved 

Andersnatten 

Borofjell 

veiforening 

7 000,- pr år Trillemarkafondet T.o.m. 2021 

Toalett ved 

Madonnastien 

Eggedal 

turlag 

10 000,- pr år Trillemarkafondet T.o.m. 2021 

Toalett ved 

Sandsbråten 

Sigdal 

Renhold (på 

oppdrag fra 

kommunen) 

Ca. 10 000,- pr 

år 

3601 Friluftsområde Årlig 

Tømming av toalett 

ved Madonnastien, 

Andersnatten, 

Sandsbråten og 

Lauvnesvannet 

Kommunen Ca. 2 500 ,- pr 

tømming 

(normalt en 

tømming pr år 

pr toalett) 

3601 Friluftsområde Årlig 

Toalett ved 

Lauvnesvannet 

Grenskogen 

Vel 

12 000,- Covid-19 midler 2020 

Leie av del av 

badestrand på 

Sandsbråten gnr. 72 

bnr. 1 

Kommunen Indeksregulert, 

ca. 10 000,- pr år 

3601 Friluftsområde Årlig 

Leie av del av 

badestrand på 

Sandsbråten gnr. 71 

bnr. 11 

Kommunen 6 100,- 

(engangssum 

som gjelder for 

10 år) 

3601 Friluftsområde 2009 – 2019, må lage 

ny avtale 

Rydding av 

badestrand på 

Sandsbråten 

8. klasse  4 500,- pr år 3601 Friluftsområde Årlig etter avtale med 

landbrukskontoret 

Løypekjøring på fjellet Eggedal 

Turlag 

650 000,- pr år 3601 Friluftsområde 2021 (årlige 

budsjettforhandlinger) 



Løypekjøring ellers og 

andre 

tilretteleggingstiltak  

Ulike aktører Etter søknad, 

avhenger av 

tilgjengelige 

midler 

Fond for turist- og 

friluftsformål, 

Trillemarkafondet og 

Utviklingsfondet 

Etter søknad 

 

I henhold til tabellen bidrar kommunen årlig med rundt kr 700 000,- til spesifiserte anlegg og prosjekt, i 

tillegg til at kommunen behandler innkomne søknader. Kommunens bidrag til friluftslivet varierer fra år til 

år, men ligger som regel godt over millionen. Som det kommer fram av tabellen er det store summer som 

går gjennom budsjettposten 3601 Friluftsområde. For at kommunen skal klare å opprettholde disse 

tildelingene kreves det at det settes av tilstrekkelig med midler på denne budsjettposten. 

 

Videre drift av Madonnastien: 

Eggedal turlag har hatt et stort engasjement i forbindelse med tilrettelegging og opparbeidelse av 

Madonnastien og handicapstien. Kommunen har gitt en betydelig sum i støtte til oppsett av 

Madonnastien, til sammen 1,35 mill kr, i tillegg til at vi administrativt har bidratt med å føre regnskapet for 

prosjektet. 

 

Madonnastatuen ligger på kommunens eiendom. Kommunen har mottatt underskrevne grunneieravtaler 

for bruk av grunn til Madonnastien. Disse skal etter planen tinglyses. Det er naturlig at kommunen tar over 

det økonomiske ansvaret for videre drift og vedlikehold av Madonnastien og handicapstien. Siden 

kommunen ikke har eget personell som kan ta seg av denne jobben, må det tas sikte på å tilknytte seg en 

aktør som kan forestå nødvendige reparasjoner og vedlikehold.  

 

Madonnastien er tilknyttet Trillemarka, og det er i den forstand vurdert at Trillemarkafondet kan benyttes 

til å dekke eventuelle kostnader for vedlikehold og reparasjoner. Retningslinjene for bruk av 

Trilemarkafondet punkt 3 siste ledd sier at kostnader til vedlikehold av kommunens veier og hytter i 

Trillemarka kan dekkes med inntil 100 000,- uten å gjennomgå politisk behandling, men at summer utover 

dette må behandles av formannskapet på lik linje med andre søknader. Det vurderes slik at Madonnastien 

kan falle inn under dette punktet.  

 

Videre drift av toalett ved Lauvnesvannet: 

I 2020 ble det gitt Covid-19 midler til forsvarlig drift av toalettet ved Lauvnesvannet etter søknad fra 

Grenskogen vel. Midlene skulle brukes til smitteforebyggende tiltak som håndsprit og 

informasjonsplakater. Dette var en engangsutbetaling, og en situasjon som oppsto grunnet 

smittevernsituasjonen og at en større grad av befolkningen ferierte i eget land.  

 

Kommunen hadde tidligere en avtale med Nedre Sigdal Sanitetsforening om drift av dette toalettet, men 

avtalen er etter det administrasjonen erfarer ikke lenger operativ. Kommunen har tidligere mottatt en 

henvendelse fra Grenskogen vel om hvordan kommunen stiller seg til videre drift og vedlikehold av dette 

toalettet, med et ønske om at kommunen tar større ansvar. Lauvnesvannet er et mye brukt friluftsområde 

i sommerhalvåret. Kommunen har allerede tatt et ansvar for lignende fasiliteter andre steder i kommunen 

hvor det er et høyt antall besøkende. Siden kommunen har hatt en avtale om drift av dette toalettet 



tidligere, ser vi ingen grunn til at man ikke kan lage en ny avtale om drift med en annen aktør. 

Størrelsesordenen på støtten bør være lik den som gis tilsvarende anlegg ved Madonnastien og 

Andersnatten.  

 

 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Halldis Linde Lie Arkiv: K44  
Arkivsaksnr.: 20/1399     

 
Saken behandles av   
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Revidering av lokal forskrift om hundehold i Sigdal kommune - med bakgrunn i 
høringsuttalelser  
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Under § 1 første ledd legges følgende setning til: 

«Båndtvang fastsatt i denne forskriften gjelder ikke for unntakene som framkommer av 

hundeloven § 9.» 

 

Ordlyden i § 3 endres til: 

«§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 

Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal kommune i juleferien (f.o.m. 23. 

desember t.o.m. 1. januar), vinterferien (f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars) og påskeferien (f.o.m. lørdag 

før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag). Det er i tillegg båndtvang lørdager og søndager i perioden mellom 

vinterferie og påskeferie.  

 

Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.» 

 

Under § 6 legges følgende setning til: 

«Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.» 

 

Endringene trer i kraft straks. 

 

Endringen kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 

 

 

 



 

Vedlegg:   

- Høringsuttalelse – Statsforvalteren i Oslo og Viken  

- Høringsuttalelse – Slettefjeld Driftsplanområde v/Jens Kristian Støa 

- Høringsuttalelse – John-Erik Westby 

- Høringsuttalelse – Norsk Kennel Klub 

- Høringsuttalelse – Sigdal og Eggedal skogeierlag 

- Høringsuttalelse – Mirjam Virginia Baus 

- Høringsuttalelse – Erik Bjørkum 

- Høringsuttalelse – Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening 

- Høringsuttalelse – Modum kommune 

- Høringsuttalelse – Anne Ellen Fossum 

 

Lenker: 

Lov om hundehold: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundelov 

Forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Buskerud: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-03-08-382?q=hund%20sigdal  

 

 

Saksutredning  

Konklusjon 

Med bakgrunn i politikernes ønske om båndtvang, Statsforvalterens varsel om lovlighetskontroll og 

innkomne innspill innstilles det på at det innføres båndtvang i en tidsavgrenset periode. Denne perioden vil 

være da det er mest folk i fjellet, og blir her definert som helger og ferier. På denne måten tilrettelegger 

man for at det også er mulig å gå med hunden løs i ukedager, da det er mindre folk i fjellet og et lavere 

konfliktnivå.  

 

Det innstilles videre på å fjerne båndtvangsbestemmelsene som omfatter stier, da bruken av disse for det 

meste vil være i sommerhalvåret, som allerede er underlagt båndtvangsbestemmelser i henhold til 

hundeloven § 6. 

 

Det innstilles videre på å legge til et par setninger under §§ 1 og 6, som omhandler unntak fra 

båndtvangsbestemmelsene og hvor hunder ikke kan oppholde seg. 

 

Bakgrunn 

Hovedutvalget for næring og drift vedtok 19. november 2020 i sak 57/20 å sende forslag til endring i lokal 

forskrift om hundehold på høring. Dette ble vedtatt: 

«Paragraf 3 endres til følgende ordlyd: 

§3 Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene. - Det er båndtvang i alle skiløyper hele sesongen 

jmfr kommunens til enhver tid gjeldende sti og løypeplan. Gjelder i et belte på 25 meter på hver 

side av skiløypene. - Utover generelle båndtvangbestemmelser så er det båndtvang i alle blå- og 

rødmerka turstier i hele kommunen jmfr kommunens til enhver tid gjeldende sti og løypeplan.» 



 

Høringsfristen ble satt til 5. januar 2021. Saken ble kunngjort i Bygdeposten og sakspapirer oversendt 

direkte til aktuelle høringsinstanser. Det er kommet til sammen ti høringsuttalelser, som alle ligger vedlagt. 

En kort oppsummering av innspillene følger her: 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

Statsforvalteren er i tvil om det vedtatte forslaget til forskriftsendring er i tråd med hundelovens § 6 andre 

ledd bokstav c), som handler om å unngå overdreven bruk av båndtvang. De skriver videre at 

administrasjonens opprinnelige forslag synes å være i tråd med regelverket, siden båndtvangen begrenses 

til bestemte løyper og tidsrom. 

 

Statsforvalteren presiserer at de ikke har foretatt en lovlighetskontroll nå, da dette gjøres for endelige 

vedtak. De varsler derimot at de vil foreta lovlighetskontroll dersom forskriften endres i tråd med det 

Hovedutvalget vedtok i møtet 19. november 2020.  

 

Slettefjeld Driftsplanområde v/Jens Kristian Støa: 

Valdet omtaler ikke paragrafendringen som ble sendt på høring, men ber om at man legger til et punkt i 

forskriften som omtaler at det i henhold til hundelovens § 9 er unntak fra båndtvangsreglene som 

omfatter bruk av hund til jakt, jakthundtrening og jaktprøver i perioden 20. august til 1. april. 

 

John-Erik Westby: 

Westby poengterer at det blir et økende antall sykkelstier i kommunen og at disse også bør omfattes av 

båndtvangsbestemmelsene. Konkret forslag til tekst i forskriften: «Det er båndtvang i alle skiløyper og 

sykkelstier hele sesongen». 

 

Norsk Kennel Klub: 

Norsk Kennel Klub (NKK) støtter ikke forslagsendringen, da de mener båndtvangsbestemmelsene fortsatt 

er for generelle. Kommunen bør spesifisere hvilke løyper som omfattes av båndtvangen. De mener videre 

at hensynet til hundevelferden og de som ønsker å gå med løs hund må ivaretas i større grad, og at det 

derfor også bør være områder hvor man kan gå med hunden løs. Det henvises til dyrevelferdslovens § 23 

om at dyr har krav på å utøve sin naturlige atferd, og at det er naturlig atferd for hunder å løpe fritt. NKK 

mener den omfattende båndtvangen framstår som er føre var-grep.  

 

Avslutningsvis oppfordrer NKK til å opprette friområder for hund som en kompensasjon på de omfattende 

båndtvangsbestemmelsene, og at kommunen ser nærmere på det faktiske behovet for båndtvang. 

 

Sigdal og Eggedal skogeierlag: 

Styret i skogeierlaget støtter den foreslåtte forskriftsendringen. 

 

Mirjam Virginia Baus: 

Baus mener at det er forskjell på steder i kommunen i henhold til antall folk på turstier og i skiløyper, og at 

det oppfattes som et lite problem å gå med løs hund på merka turstier sør i kommunen kontra på fjellet. 



Dersom man unngår beiteområdene og de største utfartsstedene på fjellet virker helårsbåndtvangen 

unødvendig. Hun ber konkret om at båndtvangen i turstier defineres nærmere enn å henvise til blå- og 

rødmerka stier, slik at det også finnes områder man kan gå med hunden løs. Hun henviser videre til 

Sandnes kommune hvor det finnes en «hundepark» hvor hunden kan gå løs. 

 

Erik Bjørkum: 

Bjørkum ber om at det tas hensyn til at det er ulikt antall folk i fjellet på ukedager kontra i helger, og at det 

derfor er unødvendig med båndtvang i ukedagene. Han spør videre hvor stort problem det egentlig er med 

løse hunder i skiløyper, da det i folkerike kommuner som Oslo og Bærum ikke er denne typen utvidet 

båndtvang. Det stilles også spørsmålstegn ved om påstandene som kommer fram i saksframlegg og av 

politikerne kan dokumenteres. Det bemerkes at det er farligere for skiløpere å krasje med hund i bånd enn 

om den er løs. Han ber om at det vurderes båndtvang kun i ferier, eller eventuelt ferier og helger, samtidig 

som at enkelte stier og løyper åpnes opp for løs hund.  

 

Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening: 

SEJFF mener at endringene slik de er skissert i høringen vil komme i konflikt med jeger- og 

friluftsinteresser, da det er flere jaktbare arter som har jakttid etter 20. august hvor man vil benytte løs 

hund. De ber videre om at bufe hentes inn fra utmarksbeite innen 10. september for å ikke komme i 

konflikt med jakta, og viser til at dette er en vanlig praksis i andre områder.  

 

Modum kommune: 

Modum kommune har forståelse for den restriktive holdningen til båndtvang i friluftsområder, samtidig 

som de poengterer at mange brukere antakelig vil oppleve forskriften urimelig streng og la hunden gå løs 

allikevel. De mener videre det ikke bør være tvil om hvor og når båndtvangen skal gjelde, både med tanke 

på hundeeierne og for de som skal håndheve forskriften. 

 

Anne Ellen Fossum: 

Fossum henviser til at lignende formulering i Ål kommunes forskrift ble underlagt lovlighetskontroll, og at 

det endte med at forskriften måtte endres slik at man gjorde en vurdering av de enkelte løypene det skulle 

være båndtvang i. Hun er enig i at det er nødvendig med båndtvang i perioder i helger med mye trafikk i 

løypene. Hun mener flere vil etterleve båndtvangsreglene hvis det også finnes steder man kan gå med 

hunden løs. Det poengteres at man skal ha kontroll på hunden også selv om den går løs, og at dette er en 

forutsetning for å gå med hunden løs. 

 

Vurdering 

Politikerne har gjennom sitt vedtak vist et klart standpunkt på at det er ønskelig med båndtvang i alle 

skiløyper og stier hele året. Administrasjonen skal i utgangspunktet være lojale mot politiske vedtak. I 

denne saken har derimot Statsforvalteren gitt klart uttrykk for at politikernes forslag til båndtvangsregler 

ikke er innenfor hundelovens bestemmelser, og at følgene av å opprettholde vedtaket er en 

lovlighetskontroll. Det er også gjennomført en høringsrunde som har ført til innspill som administrasjonen 

må ta hensyn til i den videre behandlingen av saken. Dette fører nødvendigvis til at administrasjonens 

innstilling avviker fra det politiske vedtaket.  



 

En sammenstilling av innspillene koker ned i at flertallet som har gitt tilbakemeldinger er enige i at det bør 

være båndtvang i de stier og løyper som er mest brukt når det er mest folk i turløypene. Samtidig kommer 

det klart fram at det også bør åpnes opp for at man kan ha hunden løs i enkelte områder og/eller i enkelte 

tidsrom, slik at hensynet til hunder og hundeeiere også blir ivaretatt. Det antydes at man vil oppleve at 

flere etterlever båndtvangsreglene hvis man også har mulighet til å ha hunden løs. Flere av innspillene har 

formuleringer i retning av at helårs båndtvangsregler virker unødvendig på fjellet i ukedagene, og det 

samme gjelder de stedene i kommunen som ikke er påvirket av turisme i like stor grad som på Norefjell. 

 

Som det poengteres i enkelte av høringsinnspillene må man ha kontroll på hunden selv om den går løs. 

Dette er også en forutsetning for å i det hele tatt la hunden gå løs. Dette kommer også klart fram av 

hundelovens § 4. 

 

Endringer i § 3: 

I følge hundeloven § 6 er det båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august hvert år. Denne 

båndtvangsperioden er med hensyn til husdyr på beite og vilt. Sigdal kommune har i tillegg utvidet 

båndtvang i hele kommunen av hensyn til bufe på beite, i henhold til lokal forskrift om hundehold, slik at 

båndtvangen gjelder til og med 30. september. Denne perioden innbefatter store deler av 

barmarksperioden i Sigdal. Det bør derfor være et punkt for diskusjon om det er nødvendig med 

båndtvang i rød- og blåmerka stier utover den båndtvangen som allerede er gjeldende. Perioden man kan 

gå med hunden løs vil allerede være sterkt begrenset. Dersom man fjerner kravet om båndtvang i merka 

turstier vil man samtidig imøtese enkelte av innspillene fra høringen, og også lovens krav om at man ikke 

skal pålegge båndtvang utover det som er strengt tatt nødvendig. Perioden fra og med 1. oktober til og 

med 31. mars er også en periode hvor det er mindre folk på stiene enn i høysesongen på sommeren. Det 

innstilles derfor på å fjerne punktet om båndtvang i merka turstier fra forskriften. Dersom politikerne 

ønsker å opprettholde båndtvangen i rød- og blåmerka turstier må det gjøres en konkret vurdering av 

behovet for båndtvang for den enkelte tursti, i henhold til Statsforvalterens innspill. Dette bør videre 

begrunnes i vedtaket.  

 

Et innspill omhandler sykkelstier og at det også bør være båndtvang i sykkelstiene. Bruken av sykkelstier vil 

på lik linje med stier være omfattet av de ordinære båndtvangsreglene. Man følger derfor den samme 

argumentasjonen om at det ikke er nødvendig å legge enda flere føringer for dette. Sykkelstier som er 

anlagt og anlegges på fjellet har en enda kortere barmarksperiode enn i lavlandet. Slik vi ser det innstilles 

det derfor ikke på å innføre ekstra båndtvang i sykkelstier. 

 

Administrasjonen oppfatter det slik at konflikten med løse hunder først og fremst er gjeldende i 

fjellområdene, og at det derfor er viktigst med båndtvang i skiløypene. Også her må man gjøre en konkret 

vurdering av hver enkelt løype og om det er behov for båndtvang eller ikke, jf. Statsforvalterens brev.  

Administrasjonen foreslo opprinnelig at man kunne innføre båndtvang i de mest brukte skiløypene, 

definert som Øvre-, Midtre- og Nedre Djupsjøløype, samt løypene fra Tempelseter til Haglebu. Vi forstår 

det videre slik at politikerne mente det kunne være vanskelig å forholde seg til at det kun er båndtvang i 

noen skiløyper, og ikke alle. Administrasjonen har forståelse for det.  



 

I Fylkesmannens (nåværende Statsforvalterens) brev til Ål kommune hvor deler av forskriften om 

hundehold ble opphevet, ble det indikert at det måtte defineres hvilke løyper det skulle være båndtvang i, 

men at «en tidsmessig avgrensning av båndtvangen også kan være relevant». Administrasjonen tolker det 

dermed slik at dersom man vil unngå momentet med å definere hvilke løyper det skal være båndtvang i, 

heller kan definere tidsrommet som båndtvangen skal gjelde for. Som et kompromiss foreslås det derfor å 

innføre tidsavgrenset båndtvang, i stedet for stedlig båndtvang. Konflikten er størst når det er mest folk i 

fjellet, altså i helger og ferier. En foreslått ordlyd kan derfor gå på å innføre båndtvang på lørdager og 

søndager mellom vinterferie og påskeferie, samt i juleferie, vinterferie og påskeferie. Feriene er bevegelige 

dager, og følgelig blir de definert med datoer for å gjøre det mer håndfast. Begrunnelsen for at det er 

båndtvang på lørdager og søndager mellom vinterferie og påskeferie er at det er i denne perioden det er 

mest folk på fjellet. På den måten imøteser man innspill om at båndtvang i ukedagene oppleves 

unødvendig, og man legger til rette for at man også kan gå med hunden løs. På ukedagene er det langt 

mindre folk i fjellet, og konflikten med løse hunder antas derfor å være betydelig mindre.  

 

Endringer i §§ 1 og 6: 

Det foreslås videre å gjøre noen presiseringer i §§ 1 og 6, for å unngå misforståelser. Det finnes unntak fra 

båndtvangsreglene for perioden fra og med 21. august til og med 31. mars, blant annet for bruk av hund til 

jakt, jakthundtrening og jaktprøver. Unntakene i hundeloven § 9 gjelder også for båndtvangsreglene satt i 

lokale forskrifter. Det er kommet et innspill med et ønske om å inkludere unntaksreglene fra båndtvang i 

den lokale forskriften. Administrasjonen mener det ikke er nødvendig å gjøre ytterligere presiseringer i den 

lokale forskriften annet enn å henvise til hundelovens bestemmelser. Under § 1 foreslås det å legge til en 

setning som henviser til hundelovens unntaksregler fra båndtvangsbestemmelsene.   

 

I forskriftens § 6 er det regler for hvor hunder ikke har adgang, følgelig i områder knyttet til barnehager og 

skoler. Det er ønskelig å presisere at bruk av førerhund ikke omfattes av dette forbudet. 

 

Forslagene om endringer i §§ 1 og 6 ble ikke omfattet av høringsrunden og opprinnelige saksforberedelser, 

men anses som mindre endringer som ikke vil føre til større ulemper for noen parter. De vil heller 

oppfattes klargjørende, og kommunen vurderer det derfor slik at man kan gjennomføre disse endringene 

uten å gjennomføre en ny høringsrunde.  

 

Revidert forskrift vil etter administrasjonens innstilling se slik ut: 

§ 1.Virkeområde, definisjon 

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Sigdal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser 

om hundehold som er gitt i hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74. Båndtvang fastsatt i denne forskriften gjelder 

ikke for unntakene som framkommer av hundeloven § 9. 

 

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig 

inngjerdet eller innestengt.  

 

§ 2. Båndtvang av hensyn til bufe 



I Sigdal kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. 

august t.o.m. 30. september. 

 

§ 3. Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene 

Det er båndtvang i alle preparerte skiløyper i hele Sigdal kommune i juleferien (f.o.m. 23. 

desember t.o.m. 1. januar), vinterferien (f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars) og påskeferien (f.o.m. lørdag 

før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag). Det er i tillegg båndtvang lørdager og søndager i perioden mellom 

vinterferie og påskeferie.  

 

Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere. 

 

§ 4. Båndtvang i idrettsanlegg 

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas 

hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere. 

 

§ 5. Båndtvang i områder med mange mennesker 

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme 

gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller 

rekreasjon, samt offentlige badeplasser. 

 

§ 6. Steder hvor hunder ikke har adgang 

Hunder har ikke adgang til skolegårder og barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund 

brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. 

 

Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte. 

 

§ 7. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2007. 
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Høring av forslag til endring av lokal forskrift om hundehold – 
Statsforvalteren varsler lovlighetskontroll 
 
Statsforvalteren viser til brev datert 25. november 2020 hvor forslag til endring av § 3 i kommunens 
forskrift om hundehold er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 5. januar 2021. Vi beklager at 
vårt innspill til høringen kommer etter fristen. 
 
Vi viser også til tidligere korrespondanse vedrørende forskriften, herunder vårt brev av 23. oktober 
2019 hvor vi ba kommunen om å vurdere gyldigheten av § 3 i forskriften. Vi viste til vårt vedtak 
overfor Ål kommune, som hadde en lignende bestemmelse, og stilte spørsmål ved om 
bestemmelsen var i tråd med hundeloven § 6 andre ledd bokstav c. Kommunen svarte i brev av 20. 
oktober 2020 at den ville starte arbeidet med å endre forskriften i starten av november 2020.  
 
Det går frem av kommunens brev av 25. november 2020 at kommunedirektøren foreslo en annen 
ordlyd i bestemmelsen enn den ordlyden som Hovedutvalg for næring og drift i møte den  
19. november 2020 vedtok at skulle sendes på høring. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak var å endre forskriftens § 3 slik at det blir båndtvang i de 
meste brukte skiløypene; Øvre-, Midtre- og Nedre Djupsjøløype og hovedløypa fra Tempelseter til 
Haglebu. Kommunedirektøren foreslo også at det kun skulle være båndtvang i de periodene det er 
mest folk i skiløypene, nærmere bestemt juleferie, vinterferie og påskeferie.  
  
Ved behandling av saken i hovedutvalget den 19. november 2020 kom Senterpartiet og Høyre med 
et nytt forslag til vedtak, som innebærer at det tas utgangspunkt i dagens formulering av forskriften 
og henviser til den enhver tid gjeldende sti- og løypeplan i kommunen. 
 
Statsforvalteren er i tvil om det vedtatte forslaget til forskriftsendring er i tråd med hundelovens § 6 
andre ledd bokstav c). Vi viser til at bestemmelsen krever at adgangen til å gi forskrift om båndtvang 
begrenser seg til «på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser». 
Begrensningen som ligger i at turstier osv. må være bestemt angitt, kom inn etter behandlingen i 
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Justiskomiteen i Stortinget, for å unngå overdreven bruk av båndtvang.1 Dermed kan ikke 
kommunen forskriftsfeste båndtvang for alle turstier turveier etc. under ett, men må spesifisere 
hvilke stier, løyper etc. det dreier seg om, og på hvilken del av strekningen båndtvangen skal gjelde.2 
Vi påpeker samtidig at kommunedirektørens forslag til forskriftsendring synes å være i tråd med 
regelverket, ettersom den begrenser båndtvangen både til bestemte løyper og til bestemte tidsrom.  
 
Statsforvalteren presiserer at vi med dette ikke har foretatt en lovlighetskontroll av den foreslåtte 
forskriftsendringen. Vi viser til at vår myndighet etter kommuneloven § 27-1 andre ledd innebærer 
en etterfølgende kontroll av kommunens endelige vedtak i saken, jf. § 27-2 bokstav a. I dette tilfellet 
er det kommunestyrets eventuelle endelige vedtak om å endre forskriften som kan være gjenstand 
for en lovlighetskontroll. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at 
Statsforvalteren foretar en lovlighetskontroll. I et slikt tilfelle plikter vi å gjennomføre en 
lovlighetskontroll. Statsforvalteren kan også foreta en kontroll på eget initiativ, dersom «særlige 
grunner tilsier det», jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd. Vi varsler allerede nå at vi vil vurdere å 
gjennomføre en slik kontroll dersom forskriften endres i tråd med hovedutvalgets vedtak av 
19. november 2020.   
 
 
Med hilsen 
 
Anne D. Haugland 
seksjonssjef 
Juridisk avdeling 

  
 
Gøril Hjelseth 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Stein Erik Jonasson Gamle Kalvedalsveien 12 A 5019 Bergen 
Sigdal kommune    

 
 

 
1 Innst. O. nr. 91 (2002-2003) 
2 Jf. note 38 i Norsk Lovkommentar, Rettsdata. 



Til 

Sigdal kommune 
Borgestubakken 2 10.02.19 
3350 Prestfoss 
Fra 

Jaktvald Slettefjeld driftsplanområde 
v/Jens Kristian Støa 
Støaveien 52 
3350 Prestfoss 
 
Høringssvar på revidering av "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune" 

For å unngå usikkerhet rundt jakt, jakthundtrening og jaktprøver foreslår vi at følgende tekst legges 

inn i revidering av lokal forskrift. 

Hundelovens § 9 første ledd gjør enkelte generelle unntak fra kommunale båndtvangsregler. Dette 

gjelder for hund når den brukes for jakt, jakthund-trening og jaktprøver mellom 20. august og 1. 

april.  

Mvh 

Jaktvald Slettefjeld driftsplanområde 

 



Denne eposten har opprinnelse utenfor organisasjonen. Vennligst ikke klikk pÃ¥ lenker eller Ã¥pne vedlegg, med mindre du kjenner til
avsenderen, eller er sikker pÃ¥ at det er trygt.

Fra:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  John‐Erik Westby <je@je‐consult.no>
Sendt:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  tirsdag 5. januar 2021 19:23
Til:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Sigdal kommune
Kopi:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Kari Anette Westby
Emne:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  HÃ¸ringsinnspill Saksnr. 20/1399
 

I foreslÃ¥tte forslag til revidert "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune" begrenses bÃ¥ndtvang til skilÃ¸yper hele
sesongen i henhold til gjeldende sti‐ og lÃ¸ypeplan. 
 
Det etableres nÃ¥ sykkelstier rundt om i kommunen og det bÃ¸r antas at de blir flere i fremtiden. Sykkelstier bÃ¸r derfor
omfattes av bÃ¥ndtvangen da det bÃ¸r antas at disse trasseene ogsÃ¥ vil bli benyttet av gÃ¥ende med eller uten hund.
Forslag er derfor Ã¥ endre tekst til;‐ " Det er bÃ¥ndtvang i alle skilÃ¸yper og sykkelstier hele sesongen". 
 
LÃ¸se hunder og sykler er som for skigÃ¥ere en dÃ¥rlig kombinasjon som kan gi ulykker.
 
 
med vennlig hilsen
John‐Erik Westby
SjusjÃ¸kollen 6
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Revidering av lokal forskrift om hundehold i Sigdal kommune – høringssvar fra  
Norsk Kennel Klub 

Viser til høringsbrev av 25.11.2020 vedrørende Sigdal kommunes endringsforslag av § 3 i kommunens 
forskrift om båndtvang for hund. 

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. NKK består av 267 medlemsklubber og 
forbund med totalt over 90.000 medlemskap. Vi arbeider for å sikre hundens rettigheter på mange 
forskjellige fronter, gjennom å tale hunden og hundeeiers sak. 

NKK støtter ikke den foreslåtte forskriftsendringen slik Sigdal kommune fremlegger i høringen. NKK 
synes det er positivt at kommunen ønsker å presisere forskriften, men mener den foreslåtte 
bestemmelsen fortsatt er for generell. NKK mener også at hensynet til hundevelferden og de som 
ønsker å gå med hunden løs, må ivaretas i større grad. 

Sigdal kommunes endringsforslag lyder blant annet som følger: «Det er båndtvang i alle skiløyper 
hele sesongen, jf. kommunens til enhver tid gjeldende sti- og løypeplan. Gjelder i et belte på 25 meter 
på hver side av skiløypene.» Denne formuleringen blir etter NKKs mening for generell. Kommunen 
har ifølge hundelovens § 6 c kun mulighet til å innføre båndtvang «på og ved bestemt/angitte 
merkede skiløyper…» Kommunen bør derfor spesifisere nærmere hvilke merkede skiløyper som 
omfattes av båndtvangen. 

Det bør uansett være både skiløyper og turstier uten båndtvang, hvor hundeeiere har mulighet til gå 
med hunden løs. Hundeloven er klar på at kommuner som innfører lokal båndtvang må sørge for å 
opprettholde et tilbud til de som ønsker å gå med hunden løs. Ved å ha båndtvang i alle skiløyper og 
alle merkede turstier hele året, vil de som ønsker å gå med hunden løs ha svært begrensede 
muligheter. Dette strider med hundelovens føringer, jf. § 6 i hundeloven: «Båndtvang etter bokstav c 
og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes 
med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning». 

I høringsbrevet begrunnes den omfattende båndtvangen slik: «Politikerne ønsker ikke å åpne for at 
man kan ha hunden løs i verken skiløyper eller merka turstier. Dette begrunnes med at det skal tas 
hensyn til at det er mange barn i skiløypene og at enkeltpersoner kan være redde for hunder.» Det 
vises ikke til noen konkrete hendelser mellom løse hunder og øvrige brukere. Båndtvangen fremstår 
dermed som et føre var-grep, som ikke baserer seg på faktiske behov. 

NKK mener det er urimelig å på denne måten straffe alle de som har kontroll på sin hund, og som tar 
hensyn til både dyr og mennesker når de går tur med hunden sin. Dette er ansvarlige hundeeiere 
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som ønsker å gi hunden den aktiviteten den behøver. Eventuelle uheldige enkeltepisoder med brudd 
på hundeloven, bør heller følges opp direkte med den ansvarlige hundeeieren. Politiet har blant 
annet myndighet til å pålegge båndtvang på enkelthunder som kan forulempe folk eller dyr. 
 

Det er allerede krav om kontroll på hunden, selv når den er løs 
Hundeloven er tydelig på at hundeeier er ansvarlig for å ha kontroll på, og opptre forsvarlig med sin 
hund, også når hunden går løs: «… Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er 
til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.», og «Hunder kan bare være løse når de blir 
fulgt og kontrollert på aktsom måte». Jf. § 3 og 4 i hundeloven. 

Det finnes derfor allerede et tilstrekkelig regelverk, som politiet har full mulighet til å håndheve. 
Omfattende lokale båndtvangsregler vil dermed i stor grad være overflødige. 

I et rundskriv om hundeloven, som Justisdepartementet sendte ut til alle landets kommuner da 
hundeloven tredde i kraft1, står det tydelig at kommunenes muligheter til å utvide båndtvangen må 
forvaltes med respekt: 

«I hundeloven har kommunene fått en omfattende og klart definert myndighet til å gi forskrifter. 
Politiet har fått myndighet til å treffe en rekke ulike vedtak i tilknytning til problematisk hundehold. 
Politiets myndighet utøves av det enkelte politidistrikt. I kommuner der hundeholdere jevnt over 
forholder seg lojalt til lovens generelle aktsomhetskrav og generelle regler om sikring av hund, vil det 
være lite behov for lokale utfyllende forskrifter.» Enkelte uheldige episoder kvalifiserer altså ikke til 
lokalt utfyllende båndtvangsforskrifter i kommunen. 
 
 
Ivareta hundevelferden 
Det er også viktig å ta i betraktning hundenes velferd når nye båndtvangsbestemmelser vurderes. 
Dyrevelferdslovens § 23 sier at dyr har krav på å utøve sin naturlige atferd. Hundens naturlige atferd 
er blant annet å løpe fritt. Det å innskrenke hundenes muligheter til å bevege seg fritt, vil være med 
på å frarøve hundene muligheten til et fullverdig liv, som igjen kan resultere i dårligere dyrevelferd.   

Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket 
og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Med 
tendensen om stadige båndtvangutvidelser i norske kommuner, frykter NKK at det i verste fall kan bli 
flere atferdsproblemer og konflikter mellom hund og menneske. 

Hunden er en viktig samfunnsressurs, og benyttes i mange ulike servicefunksjoner. For eksempel som 
politihund, redningshund, førerhund, ettersøkshund osv. I tillegg har hunden dokumentert effekt på 
både den fysiske og psykiske helsen til de som eier den. Det er derfor et paradoks at hunden av 
mange blir sett på som et irritasjonsmoment i det daglige. Hvis man ønsker at hunden skal fortsette å 
gjøre en viktig innsats i ulike servicefunksjoner, mener NKK at man også må tolerere at hundene får 
mulighet til å utfolde seg og utvikle seg på en god og riktig måte også i det daglige. 
 
 
Opprette flere friområder for hund 
Velger kommunen likevel å opprettholde de omfattende båndtvangsbestemmelsene bør dette i det 
minste kompenseres med opprettelse av flere friområder for hund, hvor hundene er fritatt for 
båndtvang. Det et faktum at båndtvangen i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd over 

 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-hundeloven/id279357/ 
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en lang periode. Mye lokal båndtvang, kombinert med manglende friområder kan gi grobunn for 
konflikter og frustrasjon både for to- og firbente. 

NKK oppfordrer kommunen til å se nærmere på det faktiske behovet for båndtvang. Kommunen må 
ikke ignorere hundevelferden når det ikke er et reelt behov for dette. Hundens enestående rolle for 
økt friluftsliv, bedre folkehelse, og økt livskvalitet må også vektlegges når det skal fattes avgjørelser 
rundt økt bruk av båndtvang.  

 
Med vennlig hilsen 

   
Torbjørn Brenna 
Administrerende direktør  
Norsk Kennel Klub 



Eggedal 1/1 -2010 

Sigdal og Eggedal Skogeigarlag 

 

 

Sigdal kommune 

Borgestubakken 2 

3350 Prestfoss 

 

 

HØYRINGSINNSPELL TIL «REVIDERING AV LOKAL FORSKRIFT OM 
HUNDEHOLD I SIGDAL KOMMUNE» 

 

Styret i Sigdal og Eggedal skogeigarlag støttar det samrøystes vedtaket frå Hovudutval for 
næring og drift den 19.11.2020 sak 57/20 til endring i paragraf 3 i forskrift om hundehold, 
Sigdal kommune. 

 

 

MVH 

For styret i Sigdal og Eggedal skogeigarlag 

 

Per Lyder Frøvoll/s/ 

leiar  



Ang. Saksnr. 20/1399

Innspill til forskrift om hundehold i Sigdal kommune.

Det er kjent at samfunnskravene til hunder har økt betraktelig. Samtidig har det vært mye

framgang innen hjerne- og atferdsforskning. På dette grunnlag har det blitt en kraftig utvikling

av virkningsfulle og belønningsbaserte treningsmetoder som gjør det lette for hunden å forstå

hva som forventes av den og garanterer at hunden lykkes. Dette gjør det lettvint for hunden å

tilby en ønsked adferd når den møter grensesetting. Dette på sin side gjør det mulig å trene bort

mye som kan være uønsket av en hund i dagens samfunn. (Siddis hundeskole, Canis

hundeskole, Hun om hund, Oslo hundetrener, NOAH, NKK, Patricia McConnell, Morten Egtvedt,

m.fl.)

Hundeloven sikter til å oppfylle flere krav: beskytte både mennesker å dyr fra mulig skade som

kan oppstå gjennom hund men også ta vare på hundenes behov og velferd. Dette underbygges

også gjennom dyrevelferdsloven. Det er verdt å nevne at landbruksdepartementet har bedt om

høringsinnspill til mulig endring av hundeloven. Både NKK og flere dyrevernorganisasjoner er

enige i at dagens hundelov ikke møter hundenes krav om dyrevelferd, og er langt mindre egnet

som rettsvern for både hunder og eierne.

Sådan er det nødvendig med en anmerkning til bestående forskrift om hundehold og dens

tolkning at "det er båndtvang overalt og hele tiden", som nevnt i saksframlegg, at denne er

lovstridig. Hunden har behov for å kunne løpe og snuse fritt, på egne premisser. Dette gjelder

spesielt også i møte med andre hunder.

Samtlige faginstanser er enige i at hunder aldri bør være i bånd under sosialisering seg i mellom

da dette fremmer konflikt. Dette fordi en hund i bånd er hindret i sitt kroppsspråk, som vil føre til

feilkommunikasjon. Dette innebære bl.a. valg av riktig avstand. En feilslått kommunikasjon vil

føre til konflikt. Oppleves dette gjentatte ganger, blir hunden trent til at "alle andre hunder er

fiender", selv om dette er utilsiktet. Resultatet vil være uønsket adferd som utfall, o.l., under

hundemøter i bånd. En slik hind vil fort kunne oppfattes som farlig og aggressiv, selv om den

bare ønsker avstand.

Under et besøk i Sandnes kommune (nær Stavanger) i fjor kom jeg bort i noe som kalles for

"hundeskogen" i folkemunnen der. Det dreier seg ikke om en hundepark, men et

tur/skogsområde som brukes flittig av hundeeiere for en båndfri tur (utenom båndtvangstida).

Alle som går der er klare over det. Dette medfører at hundeeiere som ferdes der er bevisste på

sine hunders adferd og oftest tar hensynsfull beslutninger, som f.eks. ikke dra dit med tispe i

løpetid. Alle hunder var avslappede fordi dem var frie i valg av avstand og kommunikasjon. Om

det føres statistikk m.t.p. uønskede hendelser er meg ikke bekjent. Brukervurdering på

Facebook og Google virker gjennomgående positiv. Området er ikke inngjerdet.



Både områder med stor trafikk av turgåere og utmarksbeite er ganske definerte i Sigdal

kommune. Disse er lette å unngå når man ønsker å gå med hund. Siden jeg bor i Prestfoss

holder jeg meg i nærområdet og nedre del av Sigdal. Jeg møter veldig sjelden på andre turgåere

selv om stien er merket. Jeg oppfatter det derfor som et ikke-problem og helårsbåndtvang i

områdene utenom turisme og beitedyr oppleves som unødvendig av den grunn.

Siden saksfremlegget nevner håndtering i nabokommuner vil jeg påpeke at Flesberg ikke har

utvidet båndtvang i det hele tatt.

Og så må jeg si at jeg har det vanskelig å se for meg hvordan å overholde krav om avstand på

25 m til skiløype. Det kan være gjennomførbar ved oversiktlig terreng i fjellet, men her nede i

skogsområde virker det litt håpløst. Også ordlegging dithen at "det er lettere å ta seg fram I

løypa enn i terrenget". Hvilket nivå av skiferdigheter ser man for seg en skal ha for å holde seg

unna skiløyper i tett skogsterreng? Det virker ganske så umulig og er dermed urealistisk å

gjennomføre, hvilket betyr i praksis at en hundeeier ikke vil kunne velge bort båndtvang i

realiteten. Dermed havner man igjen på et helårsbåndtvang, som er lovstridig. Også hunder har

krav på dyrevelferd.

Jeg mener at kommunen har tilstrekkelig med plass til å møte alles behov. Både turgåere,

husdyr på utmarksbeite og hundeeiere. Dette nettopp fordi de enkelte bruksområdene er ganske

så definerte. Dette gir godt spillerom også for hundeeiere, som kan unngå høytrafikerte

turistområder og utmarksbeite. Sistnevnte er lett å legge ut på et offentlig tilgjengelig kart som

også besøkende uten lokalkunnskap kan finne fram til.

Et "helårsbåndtvang overalt" vil være en særdeles begrensing for fastboende hunder som blir

tatt i et slags "fellesarrest" for hendelser som først og fremst skjer i hytteområder på fjellet, slik

jeg forstår det.

Jeg ønsker derfor at man enten definerer områder med helårsbåndtvang mer konkret enn "blå

og rødmerkete stier i hele kommunen", slik det er foreslått av kommunen. Siden det knapt

finnes en sti som ikke er blåmerket vil det bare være enda en form for skjult helårsbåndtvang,

som er lovstridig. Alternativt kan visse områder defineres slik at hunder kan gå løse der i

perioden 1. oktober til 31. mars. En slik tilnærming vil ha flere fordeler:

1. hundeeiere benytter områder uten båndtvang med en helt annen bevissthet, spesielt hvor

man kan møte andre løshunder. Dette er veldig synlig og kan oppleves i "hundeskogen" i

Sandnes.

2. Også tilreisende hundeeiere vil kunne benytte seg av et slikt tilbud. Dette kan muligens

begrense forekomst av løshunder på fjellet fordi man plutselig har mulighet til å ta en tur for

kunne møte hundens behov.

3. Fastboende hunders behov blir dekket.



4. Personer som ikke ønsker å møte løse hunder kan lett unngå området/områder hvor disse

ferdes.

Eksempelet fra Sandnes viser at et slikt turområde ikke trenger å være inngjerdet.

Avsluttende vil jeg nevne at bruk av bånd ikke erstatter god trening. Som nevnt innledningsvis

ligger det godt tilrette for å styrke vellykket kommunikasjon mellom hund og eier. Bånd kan ryke

eller slippes ut av en våt hånd og kan sådan ikke være et hvilepute eller unnskyldning for ikke

fungerende innkalling, m.m. God hundetrening gir både frihet og økt livskvalitet til hund og eier,

og er det beste virkemiddel mot konflikter mellom hunden og omgivelsene.

Mirjam Baus



Denne eposten har opprinnelse utenfor organisasjonen. Vennligst ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg, med mindre du kjenner til
avsenderen, eller er sikker på at det er trygt.

Fra:                                  Erik Bjørkum <erik.bjo@altiboxmail.no>
Sendt:                             søndag 27. desember 2020 11:02
Til:                                   Sigdal kommune
Emne:                              20/1399
 

Forskrift om endring i forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Viken.
 
Mine kommentarer:
1: Det bør tas hensyn til at det er stor forskjell på antall skiløpere/turgåere i ferier/helger enn i ukedager. En del fjellfolk bruker
fjellet på hverdager og da er det nesten folketomt både vinter og høst. Det er unødvendig å ha båndtvang i disse periodene.
Hundeloven paragraf 6 c) gir kommunen rett til begrensinger men sier også at «Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes
i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva
angår omfang og geografisk spredning.»
Etter mitt skjønn er det tilstrekkelig å ha båndtvang i løyper i ferier og i helger slik kommune direktøren foreslo.
 
2: I femte avsnitt i høringsuttalelsen sies det at politikerene synes at det generelt er for mange løse hunder på fjellet og at spesielt
fuglehunder er et problem da de spesielt jager opp vilt.
 
Jeg har hatt hytte i Sigdal i 16 år med små barn og hund(de siste 2 år). Jeg kjenner meg ikke igjen i politikernes beskrivelse.  Da
barna var små var det derimot stor engstelse over skiløper som kjørte fort i nedoverbakke - hunder har vi ikke opplevd som noe
problem. 
 
Jeg tviler sterkt på at annet enn tilfeldig hendelser ligger bak påstander om at fuglehunder er et spesielt problem og synes det er
synd at slike udokumenterte påstander blir gjengitt på kommunalt nivå. Det er stor enighet internasjonalt om at det er
arealutnyttelse som fortrenger dyreliv og ødelegger habitater - ikke en tilfeldig fuglehund som jager en rype.
 
3: Både i saksfremmlegget og høringsuttalelsen føres det argumentasjon for hvorfor det er viktig å opprettholde båndtvang i
skiløyper/turløyper hele året. Hvor stort er egentlig dette såkalte problemet?
I Sigdal kommune er det mange hytteeiere fra bla Oslo og Bærum -  de to mest folkerike kommunene i Norge. I disse to
kommunene er det ikke båndtvang i skiløypene.
De samme folka som går på ski/tur i Oslo/Bærums marka finner man igjen i de flotte fjella i Sigdal.  
Hva er det som gjør at de samme menneskene nå klager høylytt over hunder når de kommer til Sigdal? 
Jeg ser også at det kastes ut påstander om klager fra enkelte hyttefolk/skiløpere. Det er naturlig at det skjer uhell av ymse slag,
også med hund, uten at dette kvalifiserer til at det er et stort problem.
På kommunalt nivå bør man ha et forhold til hvor stort dette problemet faktiske er ved å få svar på noen spørsmål.
 
Hvor mange klager er det i forhold til antall hytter og folk i fjellet?
Hvor mange klager er det i forhold til antall skiløpere/hund? 
Er det flere hendelser med hund enn kollisjon mellom skiløpere?
 
Det kan virke som politikerne i Sigdal konstruerer et problem som ikke eksisterer - og som de ikke kan dokumentere eksisterer.
 
4: Fylkesmannen i Viken har etterspurt en bedre etterlevelsen av lovverket. Forslaget til Sigdal som nå ligger på bordet gjør ikke
dette. Endringen er av kosmetisk art og tilsvarende ble gjort av ÅL kommune i Hallingdal. Dette ble ikke godkjent av
Fylkesmannen.
 
Paragraf 6 i hundeloven bokstav C gir føringer på at båndtvangen ikke skal være i større grad en nødvendig - så kan man jo
diskutere hva som er nødvendig. 
Politikerene i  Sigdal bør skjele litt til Oslo og Bærum som tross alt har en større befolkningstetthet både i og utenfor løypene.
Hvorfor er det nødvendig i Sigdal og ikke i Oslo/Bærum?
 
Det er også verdt å merke seg at det kan skje uhell/kollisjon mellom hund og skiløpere også når hunden er i bånd. Dette er etter
mitt syn farligere enn om hunden er løs. Det er også et poeng synes jeg at mange tror at man eliminerer alle uhell ved å ha hunden i



bånd - det er ikke tilfelle. Sigdal kommune har ikke fremlagt noen dokumentasjon over uhell mellom løs hund og skiløper v.s hund
i bånd og kan således ikke hevde at antall uhell vil gå ned ved å opprettholde utvidet  båndtvang.
 
Etter mitt syn er det ikke nødvendige med båndtvang annet enn i ferier og ber derfor om at kommune direktørens forslag blir gjort
gjeldene. Subsidiært kan det vurderes båndtvang i ferier og helger med unntak av ukedager. Det bør også åpnes for at det i
enkelte stier og skiløyper ikke er båndtvang.
 
Mvh
Erik Bjørkum
Hytteeier 
91575554
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Svar på Høring - Revidering av lokal forskrift om hundehold i Sigdal kommune               Saksnr. 20/1399 

Sigdal og Eggedal JFF (SEJFF)har følgende bemerkninger til deres forslag om endring av § 3 om båndtvang med 
hensyn til friluftsinteressene. Kommunen vurderer det slik at forskriftens § 2 forblir uendret, grunnet utfordringer 
med løshunder i beiteområder og at dette er en problemstilling det henvises til i «Kommunedelplan for beitebruk i 
Sigdal og Krødsherad kommuner 2020-2030». 
 
En utvidet generell endring av § 3 om båndtvang med hensyn til friluftsinteresser, som vi forstår av forslaget skal 
gjelde hele året der det er blå og røde merkede stier i henhold til kommunenes planer.  
  
SEJFF sine medlemmers friluftsinteresser er jaktbasert i områder der dette er tillatt og generelt fra 21.august og til 
15. april.  
I Hundeloven er det spesifisert at båndtvang er fra 1. april til 20. august og gjeldende for hele Viken fylke. 
 
I perioden fra 21. august og fram til 10. september er det jakt på rev, mår (og andre predatorer som kan skade 
jaktbart vilt), duer, ender og rådyr og normalt fra 10 september er det rype og skogsfugl i tillegg. Fra 25. september 
er storvilt det jaktes på. 
Vi ser at endringer av disse to paragrafene kan være i konflikt med våre medlemmers friluftsinteresser.  I flere typer 
jaktutførelser brukes det løse hunder av våre medlemmer og en generell endring av § 3 for å vare hele året strider 
derfor imot våre interesser og kan ikke godtas da det blir umulig å etterleve for alle interessepartnere. 
Gir bare et økt konfliktnivå som ikke er ønskelig. 
 
Når det gjelder § 2 er det normalt i andre område at buskap som går i beiteområder i utmark, hvor det normalt 
utøves jakt, er hentet inn innen 10. september til beite i egne områder ved gården. Dette for å redusere konflikter 
med utøving av jakt.  
SEJFF kan ikke se at de har vært involvert i høring om endringer av denne paragrafen. 
 
Endringer i paragrafer som går på tvers av SEJFF interesser må ha et klart: 
 

 Formål.  Det må beskrives hva som er formålet med dette forslag for endring og hvorfor det spesifikt er behov 
for ekstra båndtvang. 

 Virkeområde.  Det må beskrives at Forskriften gjelder innenfor følgende område i sigdal kommune? 
 Båndtvang. Hund skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. 
 Dispensasjon. Det kan, etter søknad, gis dispensasjon fra bestemmelsene for særskilte tilfeller, hvor en 

dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det vedtaket skal beskytte. 
 Hund som løper løs. Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. 

Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet. For øvrig vises til hundeloven § 10 for 
opptak og behandling av løse hunder og hundeloven § 14 om inngrep på stedet mot hunder som jager eller 
angriper viltet. 

 Straff. Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser. 
 Ikrafttredelse. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2021, da 

ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. hundeloven § 6. Kommunen skal, dersom forholdene tilsier det, 
oppheve forskriften umiddelbart. 

 Mvh 

SEJFF 

V/leder Ivar Juvet





Hundeloven uttalelse til forskrift. Saksnr. 20/1399 
 
 
Sigdal kommune har sendt forslag til ny forskrift til hundeloven på høring. Jeg uttaler meg som 
hundeeier og privatperson med hytte i Sigdal. 
 
I Sigdal kommune har det til nå vært båndtvang i alle preparerte turløyper hele vinteren uten unntak. 
Dette er så vidt jeg kan forstå en tilsvarende ordning som den som ble underkjent av fylkesmannen 
for Ål kommune. Administrasjonen i Sigdal kommune utarbeidet derfor et nytt forslag til forskrift 
som ble nedstemt av politikerne i Hovedutvalget for næring og drift i Sigdal kommune. Forslaget fra 
administrasjonen var et forsøk på å utarbeide en ny forskrift som vil ha hjemmel i hundeloven i 
motsetning til dagens ordning som etter fylkesmannens syn går for langt og derfor ikke har hjemmel.  
 
I motsetning til politikerne har administrasjonen forstått at det fylkesmannen underkjente i Ål også 
var kommunens vurdering av nødvendighetskriteriet i hundeloven § 6 tredje ledd der det heter at 
«båndtvang etter bokstav c og d ikke kan fastsettes i større grad enn nødvendig slik at hensynet til de 
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og 
geografisk spredning».  
 
Båndtvangsvedtaket i Ål ble opphevet av fylkesmannen fordi det gikk lengre enn det som var 
«nødvendig». At Sigdal kommune nå spesifiserer hvilken avstand det skal være til skiløypa har i 
denne sammenheng ingen betydning. Poenget er i hvilken grad båndtvang er nødvendig. Ingen, eller 
få, vil være uenig i at det er nødvendig med båndtvang i utfartshelger i mye trafikkerte løyper. Løse 
hunder i bratte nedoverbakker kan være livsfarlige. Poenget her er at det kan vanskelig sies å være 
nødvendig å holde hunden i bånd i en fra før lite trafikkert løype for eksempel en mandag i januar 
hvor sannsynligheten for å møte andre er noe nær ikkeeksisterende. Det er i dag likevel forbudt. Jeg 
viser her for så vidt til teksten i kommunens eget høringsbrev hvor det nettopp påpekes at dagens 
forskrift § 3 går ut over kommunens hjemmelsgrunnlag i hundeloven.  Administrasjonens forslag gikk 
ut på å ivareta alles interesser og samtidig sørge for å holde seg innenfor hjemmelsgrunnlaget. 
 
Dette dreier seg ikke om båndtvang av hensyn til bufe på beite eller ekstraordinær båndtvang av 
hensyn til reinen, men båndtvang av hensyn til andre turgåere. Dette kan løses slik administrasjonen 
har foreslått til glede for alle. Dersom enkelte løyper blir tillatt åpnet for løs hund vil de som ikke liker 
løse hunder kunne velge en annen løype. Det gjør også at hundeeiere vil etterleve båndtvangen i 
større grad. Har du mulighet for å gå med løshund lovlig, vil nok de fleste hundeeiere søke dit 
fremfor å utsette seg for sanksjoner. Derimot er det ingen grunn til å tro at problemet med løse 
hunder blir mindre med det som i realiteten er en fortsettelse av dagens ordning. Hundeiere som 
bidrar økonomisk til løypekjøring gjennom Eggedal turlag føler seg ikke ivaretatt, og det nye forslaget 
til politikerne øker ikke viljen til å følge reglene. Så er det selvfølgelig uansvarlige hundeeierne som 
kommer til å gi blaffen uansett - der er det bare anmeldelse eller reaksjon som gjelder. Også 
ansvarlige hundeeiere ønsker at slik oppførsel får konsekvenser, for det går jo selvfølgelig ut over alle 
hundeiere og holdningen til hunder generelt. 
 
Politikerne kan ikke høres med at det er vanskelig for folk å forstå hva som gjelder. Denne type 
ordninger fungerer i andre kommuner som for eksempel på Skeikampen i Gausdal der en løsning 
med en egen hundeløype er valgt. I Hemsedal gjelder alternativet med båndtvang på tidspunkter 
med mye folk i fjellet. Dette kan meddeles allmenheten på samme måte som man gjør mht 
båndtvang av hensyn til beitedyr og ekstraordinær båndtvang av hensyn til reinen. Det er da aldri 
noen som har ment at det er så vanskelig å få kommunisert det. Argumentet om at det blir for 
vanskelig fremstår som vikarierende argumentasjon. Til dette kommer at det er nok av folk i fjellet 
som er flinke til å si fra til hundeeiere om hunden er løs ulovlig.  
 



Båndtvangen i Sigdal i sin nåværende, og av politikerne foreslåtte form, går åpenbart lengre enn det 
som kan anses for å være nødvendig etter hundeloven, og det farger nok dessverre også 
hundeeiernes vilje til å følge reglene. Det fremstår som meningsløst å holde hunden i bånd i en 
folketom løype midt på vinteren. Jeg viser for øvrig til hundeloven § 4 der det fremgår at eier skal ha 
kontroll også på løs hund, noe som betyr at det er sanksjonsmuligheter dersom hundeeiere lar for 
eksempel løse fuglehunder løpe løs uten kontroll.  Det at det ikke er båndtvang betyr ikke at det er 
fritt frem og at man kan la hunden være uten tilsyn eller kontroll, jf. også § 3. 
 
Jeg viser også til formålsbestemmelsen i hundeloven § 1 første ledd der det fremgår, og er særlig 
nevnt, at hensynet til hundeholder også skal i varetas. Det gjør ikke dagens regelverk i Sigdal 
kommune og politikernes nye forslag som må anses å ikke være i samsvar med hensynene bak og 
formålet med hundeloven.   
 
Politikernes forslag har neppe hjemmel i hundeloven og er etter min mening ulovlig. Om politikernes 
forslag blir vedtatt er det nok flere enn jeg som vil klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Viken for 
vurdering av lovligheten.  
 
Oslo 1. desember 2020 
 
Anne Ellen Fossum    
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Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
 

Avtale om bruk av grunn til stier og skiløyper  
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v. vedtas med følgende endringer: 

- Punkt 14. Kostnader forbundet med avtalen strykes. Nummereringen på videre punkt endres 

deretter. 

 

Administrasjonen utarbeider utkast til avtale mellom kommunen og den som trer inn i grunneieravtalen 

på vegne av kommunen. 

 

 

 

Vedlegg:   

- Avtale om bruk av grunn til skiløyper og stier – vedtatt på årsmøte 2019 i Eggedal Utmarkslag 

- Retningslinjer for løypestandard 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Det er kommunen som står som avtalepart, men det er i effekt den kommunen bemyndiger som trer inn 

for kommunen i avtalen. Dette kan for eksempel være turlag, idrettslag eller lignende. Her må det lages en 

egen avtale mellom kommunen og den som trer inn i avtalen på vegne av kommunen.  

 

Trasebreddene som omtales i avtalen vil først og fremst gjelde for nye reguleringsplaner som legges fram 

for behandling, da trasebreddene ikke nødvendigvis vil være praktisk gjennomførbare i områder hvor det 

er høy tetthet av hytter og veier. Avtalen vil sikre rettigheter i form av drift og vedlikehold av stier og 

skiløypetraseer.   

 

Bakgrunn 



Det har blitt et økende fokus på spesielt skiløyper de siste årene, både fra administrasjonens side og 

politikernes side. Det blir tettere med hytter på fjellet og det er nå særs viktig at man sikrer gode 

løypetraseer og får skriftlige avtaler på plass slik at man har også har gode skiløyper for fremtiden. 

 

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for fjellet ble det også satt i gang noen prosesser for å 

få på plass avtaler for bruk av grunn til stier og skiløyper (grunneieravtaler). Hensikten er at 

grunneieravtalen skal gi rettigheter i forbindelse med drift og vedlikehold av stier og spesielt skiløyper, og 

at den skal tinglyses på den enkelte eiendom slik at man er sikret sti- og skiløypetraseer også ved 

eierskifter.  

 

Kommunen har deltatt på møter med grunneierne og frivilligheten om dette temaet. Dette ble gjort som 

en del av kommunedelplanprosessen. Ei arbeidsgruppe bestående av løypekjørere, grunneiere, 

turlagsleder og leder for Eggedalsfjella utarbeidet et utkast til en slik grunneieravtale i dialog med 

kommuneadministrasjonen. Eggedal Utmarkslag vedtok denne avtalen på sitt årsmøte 13. mars 2019.  

 

Hovedutvalget og formannskapet har i sine behandlinger av plansaker vært mer ambisiøse i sine vedtak 

om løypestandard enn det administrasjonen var når de deltok i de første møtene med grunneiere og 

frivilligheten. Kommunens nye forslag til løypestandard ble diskutert med arbeidsgruppa i Utmarkslaget i 

et dialogmøte 25. mars 2019 før den ble lagt fram for behandling i formannskapet. Utmarkslaget syntes 

det var vanskelig at kommunen nå gikk for en annen innstilling på løypestandard enn det som lå i 

grunneieravtalen som de hadde vedtatt, og da spesielt angående definisjonen av hvilke løyper som er 

hovedløyper. 

 

I april 2019 behandlet formannskapet i sak 36/19 plan for skiløypene fra Tempelseter til Krødsherad 

grense. I denne saken ble blant annet retningslinjer for løypestandard vedtatt. Utkastet til 

grunneieravtalen ble lagt fram som et vedlegg i behandling av sak 36/19 til orientering, men 

formannskapet vedtok i møtet at utkastet til avtale skulle tas ut av saken og behandles som en egen sak.  

 

Avtalen som skal behandles og vedtas ligger som vedlegg til saken her, og framkommer slik den er vedtatt 

av Eggedal Utmarkslag. For å sikre bred politisk forankring tas avtalen opp til behandling både i 

hovedutvalget for næring og drift, formannskapet og kommunestyret. Avtalen må vedtas av kommunen 

før man kan sette i gang arbeidet med å innhente underskrifter fra grunneierne. Kommunens vedtak i sak 

36/19 har ført til at det nå er et sprik i kommunens vedtatte retningslinjer for løypestandard og punkt 4 i 

grunneieravtalen som ligger til behandling.  

 

Avtalen: 

Punkt 1. Avtaleparter: 

Avtalepartene er Sigdal kommune og den enkelte grunneier som har skiløype/sti over sin grunn. Det er 

flere grunner til at det er kommunen som er en av avtalepartene. Det kan være lettere for grunneiere å 

signere en slik avtale når det er kommunen som er avtalepart, fordi man da er sikker på at lover, regler og 

rettigheter blir ivaretatt. Det vil også sikre kontinuitet, ved at avtalen ikke blir låst til en part som for 

eksempel slutter med denne typen virksomhet innenfor avtaleperioden.  



 

Punkt 2. Avtalens intensjon og formål:  

Det er den kommunen bemyndiger som trer inn i avtalen på vegne av kommunen, og overtar rettigheter 

og plikter lagt til kommunen. Det er derfor ikke kommunen som skal ut i felt og sette opp skilt og merke 

skiløyper eller plukke søppel, men den som trer inn i avtalen på vegne av kommunen. Det må derfor lages 

en tilleggsavtale mellom kommunen og en aktør som påtar rettigheter og plikter i henhold til 

grunneieravtalen. Det er naturlig at tilleggsavtalen blir en avtale mellom kommunen og Eggedal turlag som 

kjører skiløypene på fjellet. 

 

Punkt 3. Avtalens geografiske omfang: 

Avtalen henviser til den enhver tid gjeldende plan for stier og løyper vedtatt i Sigdal kommune. I avtalen er 

det henvist til kommunedelplan for stier og løyper, men ved en revidering av denne planen kommer den til 

å få planstatus som en temaplan, og ikke kommunedelplan. Dette har ingen praktisk betydning for denne 

avtalen, da avtalen henviser til den til enhver tid gjeldende plan for stier og løyper. 

 

Det kommer fram av avtalen at traseer kan flyttes såfremt ny trase har tilsvarende eller bedre kvalitet enn 

den gamle. Dette er i tråd med gjeldende praksis og retningslinjer for løypestandard vedtatt av 

kommunen.   

 

Punkt 4. Definisjon av stier og løyper: 

Kommunen har som nevnt i sak FS 36/19 vedtatt retningslinjer for løypestandard. Disse retningslinjene har 

satt noen definisjoner for hvilke løyper som er hovedløyper og hvilke løyper som er internløyper, i tillegg til 

bredden på grøntkorridoren og den opparbeida traseen. Punkt 4 om definisjoner av stier og løyper avviker 

noe fra kommunens vedtatte retningslinjer for løypestandard.  

 

Hensikten med de vedtatte retningslinjene var å ha et dokument å vise til som la føringer på 

løypestandarden i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Retningslinjene gjør behandlingen av 

løypetraseer mer enhetlig, og legger lista for kommunens ambisjoner for løypenettet.  

 

Spørsmålet er hvor viktig det er at retningslinjene og avtalen er like på dette punktet. Forskjellen her er at 

det i kommunens retningslinjer er vedtatt at både Øvre-, Midtre- og Nedre Djupsjøløype skal ha status som 

hovedløype, mens det i avtalen kun er Øvre Djupsjøløype som har denne statusen (mens Midtre- og Nedre 

Djupsjøløype blir definert som internløype). Utmarkslaget har gjort det klart at de ikke er enige i at Midtre- 

og Nedre Djupsjøløype skal defineres som hovedløype. Den praktiske betydningen av definisjonene vil 

være knyttet til korridorbredden på skiløypene, og i hvor stor grad løypa skal opparbeides. 

Korridorbredden er 15 meter for internløyper og 30 meter for hovedløyper. Argumentasjonen til 

Utmarkslaget på at det kun er ei løype som defineres som hovedløype er at det mange steder ikke er 

praktisk mulig å ha en korridorbredde på 30 meter, fordi det ligger hytter eller annen infrastruktur som 

hindrer full korridorbredde. Hensikten fra kommunens side er at korridorbredden blir gjeldende der det er 

praktisk mulig, slik at man slipper skiløyper rett utenfor hytteveggen. 

 

Punkt 5. Opparbeidelse av traseen: 



Det gis adgang til å fjerne vegetasjon i hele traseens bredde ut fra behov. Punktet sikrer at man får ei løype 

hvor det ikke henger trær og greiner ut over løypa til hinder for snø og tråkkemaskin.  

 

Punkt 6. Vedlikehold, preparering og skilting: 

Det gis anledning til å skilte og merke traseen, utenom reklameskilt. Like viktig er det at gamle skilt fjernes 

dersom traseen tas ut av drift. Punktet ses i sammenheng med foregående punkt, slik at det også gis 

rettigheter til å vedlikeholde traseen så lenge disse er i drift. 

 

Punkt 7. Kryssing av gjerder: 

Beitedyr i fjellet gjør at det enkelte steder forekommer gjerder. Punktet sikrer at det tas hensyn til gjerder 

som er i bruk, slik at dersom man fjerner gjerdet på vinterstid må disse i henhold til avtalen også settes 

opp igjen før beiteslipp. Avtalen har setter nærmere datoer for når dette skal være gjennomført.  

 

Punkt 8. Bruk av veger/skogsdrift: 

Hensikten med punktet er at man skal kunne benytte seg av veier på eiendommen selv om det blir kjørt 

skiløyper i eller over disse. Det kommer klart fram hva som er innenfor avtalen og hva det må gjøres 

særskilte avtaler på.  

 

Punkt 9. Beite og jakt: 

Avtalen har ikke innflytelse på beiteretten eller jaktretten på eiendommen, og grunneier stilles ikke 

ansvarlig for eventuelle skader dyr på beite gjør på traseene. 

 

Punkt 10. Forholdet til lover og forskrifter: 

Gjeldende lover og forskrifter skal følges, og det er den som trer inn i avtalen på kommunens vegne som er 

ansvarlig for at disse følges. Bruken av traseen skjer på eget ansvar og grunneier stilles ikke ansvarlig for 

eventuelle ulykker som er forbundet med bruk av traseen. 

 

Punkt 11. Skader utenfor traseene: 

Det skal være dialog med grunneier dersom det som følge av drift av traseene oppstår skader på 

eiendommen utenom traseen. 

 

Punkt 12. Varighet: 

På grunn av konsesjonsregler skal avtalen ikke gjelde for mer enn 10 år av gangen, da avtaler som løper 

lenger enn dette skal konsesjonsbehandles, jf. konsesjonsloven § 3. Avtalen fornyes for nye 10 år dersom 

ingen av partene sier opp avtalen.  

 

Punkt 13. Ansvar og opphør av avtalen: 

Punktet sikrer at skilt og merker fjernes hvis avtalen opphører og en trase går ut av drift, og setter en 

tidsfrist for når en slik opprydningen skal være gjennomført. 

 

Punkt 14. Kostnader som er forbundet med avtalen:  



Punktet omhandler kostnader knyttet til oppmåling og tinglysing som følge av avtalen. Slik kommunen 

vurderer det er dette punktet egentlig ikke relevant og kan fjernes, da det ikke kreves 

oppmålingsforretning av løyetraseer så lenge avtalen om bruksrett ikke går over mer enn 10 år av gangen. 

Dersom avtalen skal vare mer enn 10 år av gangen eller være evigvarende kan det utløse krav om 

oppmåling dersom avtalen skal tinglyses. Den delen av punktet som omhandler tinglysing er også omtalt i 

punkt 17, og synes i så måte å være overflødig i punkt 14. 

  

Punkt 15. Tidligere avtaler:  

Denne avtalen erstatter eventuelle eldre avtaler om bruk av grunn til stier og løyper.  

 

Punkt 16. Tvister:  

Omtaler hvordan eventuelle tvister skal løses, og er et viktig moment å ha med i en avtale.  

 

Punkt 17. Tinglysing: 

Slik avtalen er utformet er planen at avtalen skal tinglyses på den enkelte eiendom. Kostnadene for 

tinglysingen vil avhenge av hvor mange eiendommer som faktisk har stier og løyper på sin eiendom, og 

hvor man får i stand denne avtalen. Antar man at det er et tinglysingsgebyr på 500 kr pr eiendom og at det 

gjelder 100 eiendommer vil dette bety en kostnad på 50 000 kr. Det tas forbehold om saksbehandler har 

forstått dette punktet rett, og at det her faktisk er kommunen som skal ta denne kostnaden, og ikke den 

kommunen bemyndiger slik det er ellers i avtalen.  

 

Det kan gjøres en vurdering på om det er et faktisk behov for å tinglyse en slik avtale, eller at det holder at 

partene har hver sin underskrevne avtale. Alternativet er at det i stedet for «skal tinglyses» står «kan 

tinglyses» i avtalen, slik at det blir opp til den enkelte grunneier om avtalen tinglyses eller ikke. Tinglyses 

dokumentet er man sikker på at avtalen følger eiendommen dersom den skifter eier, fordi avtalen vil ligge 

som en heftelse på eiendommen. Det at kommunen er en av avtalepartene vil derimot også fungere som 

et godt arkiv, da kommunens avtaledokument må arkiveres. Dette vil derimot ikke sikre at ny eier får med 

seg at det ligger en bruksrett på eiendommen, dersom eiendommen skulle skifte hender. Dersom avtalen 

skifter hender under avtaleperioden, og avtalen ikke er tinglyst, må man nødvendigvis innhente underskrift 

fra ny eier.  

 

Sluttbetraktninger: 

Selv om kommunen vedtar endringer i avtalen er det en avtale mellom to parter. Det er en forutsetning at 

også utmarkslag/grunneier er enig i det som står i avtalen. Dersom det blir gjort større endringer i avtalen 

fra kommunens side vil dette føre til at man må gå tilbake i dialog med grunneierne og Utmarkslaget for å 

sikre at de også er enige i eventuelle endringer. Det løper en risiko ved at Utmarkslaget ikke godtar enkelte 

endringer, og at hele avtalen da havner i grus. Det må derfor gjøres en vurdering av følgene eventuelle 

endringer i avtalen kan føre til. Behandlingen av denne saken er også noe som beklageligvis har dratt langt 

ut i tid, og det er ønskelig å få avtalen «i boks». 
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Avtale om bruk av grunn til skiløyper, stier m.v.

1. Avtaleparter

M ellom Sigdal kommune og ……………………………… som eier av eiendommen
………………………. Gnr …….. bnr……………../…… (Eiendommen) er det i dag
inngått slik avtale:

2. Avtalens intensjon og formål

Formålet med avtalen er å gi innbyggerne og turistene et best mulig tilbud om
skiløyper, stier for ferdsel til fots og tilrettelagte stier for rullestolbrukere og bruk av
sykkel. Tilbudet skal gi brukerne mosjon, rekreasjon og naturopplevelser. Avtalen
ska l sikre at anlegg og bruk av de traseene som omfattes av avtalen skjer i ordnede
former, og med minst mulig ulempe for grunneiernes utnyttelse av eiendommene.
Denne avtale innebærer ikke at kommunen overtar eiendomsretten i løypene.
Forlystelseskjøring til lates ikke i løyper som omfattes av denne avtale. Denne avtalen
gir rett til opparbeiding og vedlikehold av traseer på grunneiers eiendom som
spesifisert videre i avtalen. Avtalen endrer ikke det lovfestede og hevdvunne
prinsippet om fri ferdsel. Rettighet er og forpliktelser i henhold til denne avtalen følger
Eiendommen i forbindelse med eierskifte, og selger har plikt til å gjøre kjøperen kjent
med avtalen.
Den kommunen bemyndiger kan tre inn i de rettigheter og plikter som ligger til
kommunen i avtalen.

3. Avtalens geografiske omfang

Avtalen gjelder for de til enhver tid opparbeidede og preparerte turstier, sykkelstier og
løypetraseer avmerket på vedtatte kart til kommunedelplan for stier - og løyper i
Sigdal kommune datert xx.xx. Avtalen gjelder alle avme rkede traseer, uavhengig av
om traseen er opparbeidet eller ikke.

Traseer for ovennevnte formål kan ikke flyttes uten samtykke fra grunneieren.
Dersom grunneieren av praktiske årsaker, som for eksempel regulering av området,
vegbygging eller bygging av a ndre faste anlegg har behov for å flytte traseen skal han
umiddelbart ta dette opp med kommunen slik at traseen kan flyttes. Avtalen skal
normalt ikke være til hinder for slik flytting, men det forutsetter at ny trase blir
vurdert å ha samme, eller bedre k valitet. Grunneier bekoster flytting av traseen,
dersom ikke annet framkommer gjennom rekkefølgebestemmelser gitt av ny
reguleringsplan. Ved en eventuell framtidig regulering av enkeltområder kan denne
avtalen bli erstattet av en konkret utbyggingsavtale f or det aktuelle området.
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4. Definisjon av stier og løyper

Definisjon av stier - og løyper sammenfaller med begrepene benyttet i
kommunedelplan for stier - og løyper for Sigdal kommune.

i) Sommersti (TS) er trase som er tilrettelagt for bruk kun sommerstid med
de inngrep i terrenget som ansees nødvendige. Traseens bredde er inntil
2,0 meter.

ii) Hovedskiløyper (HL) Dette er løype som er beregnet for
maskinpreparering, - der vegetasjonen er ryddet og terreng et planert i den
grad det er nødvendig for å komme fram med prepareringsmaskin for å
kunne legge tilfredsstillende spor. Traseen har maksimal bredde på 30
meter med opparbeidet trase inntil 8 meters bredde. (Aktuell trase er Øvre
Djupsjøløype fra Leppejuv til Tempelseter og løypa videre til Flatvollen).

iii) Internløyper (IL ) Dette er løype som er beregnet for maskinpreparering, -
der vegetasjonen er ryddet og terrenget planert i den grad det er nødvendig
for å komme fram med prepareringsmaskin for å kunne leg ge
tilfredsstillende spor. Traseen har maksimal bredde på 15 meter med
opparbeidet trase inntil 4 meters bredde.

iv) Helårstraseer/sykkelsti (T) Dett e er løype som er beregnet for
maskinpreparering, - der vegetasjonen er ryddet og terrenget planert og
markpr eparert som en helårsløype beregnet som en god sykkelveg på
sommeren. Trase kan avvike mellom sykkelsti og skiløype. Traseen skal
være tilrettelagt for kjøring av skiløype på 30 cm snø. Bredden på
sykkelsti skal være 3 meter, med stigning på maks 15 %. Ved likehold av
vegen skal kunne gjennomføres med traktor. Traseen har maksimal bredde
på inntil 8 meter.

Terrenginngrep i høyereliggende sårbare områder, som fra Istjenn - høgda og
nordover, bør holdes til et minimum. Må tiltak gjøres skal disse utføres på e n
skånsom måte, med minst mulig skjæringer og kjøreskader. Dette gjelder for alle
skiløyper over skoggrensa.

5. Opparbeidelse av traseene

Kommunen har rett til å fjerne skog og annen vegetasjon i hele traseens bredde
når dette anses som nødvendig , jfr. pkt i - iv ovenfor. Dessuten kan det foretas
kvisting av trær inntil traseen for å sikre tilstrekkelig snødekke og for å sikre
framkommeligheten. Inngrep i terrenget tillates i den grad det er nødvendig for å
tilfredsstille framkommelighet. Drenering tillates i den grad det er behov for det.
Løsmasser og eventuell sprengt stein planeres slik at inngrepet i terrenget blir
minst mulig synlig. Der det ligger til rette for det tilsås traseen med grasarter med
proveniens som er tilpasset området. Nyttbart skogsvirke skal kvistes og kappes
og kjøres fram til nærmeste bil - eller traktorveg der grunneieren/ skogeieren
overtar virket vederlagsfritt.
Det tillates tilkjørt masse for å lage et tilfredsstillende underlag/dekke. Der det er
behov tillates det å bygge/ legge ut bru eller klopp. Ved vesentlige inngrep skal
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grunneier varsles, og inviteres til innspill før byggestart. Anleggsarbeid skal
gjennomføres på en mest mulig skånsom måte og etterarbeider ferdigstilles senest
en måned etter sluttført arbeid.

6. Vedlikehold, p reparering og skilting

Kommunen har rett til merking og skilting av traseen. Dette gjelder for øvrig ikke
oppsetting av reklameskilt. Skilt skal ikke festes på levende trær. Utgåtte skilt skal
fjernes. Videre har kommunen rett til å holde traseene vedlike , bl.a. ved å fjerne
vegetasjon i traseene, fjerning av greiner som vokser inn i traseen og mindre tiltak
i grunnen som eksempelvis å fjerne stubber og stein. Bruk av plantevernmidler for
å fjerne vegetasjon er ikke tillatt. Kommunen har rett til å benytte maskinelt utstyr
som er tilpasset vedkommende tursti/løypeklasse til vedlikehold og preparering.
Opparbeidet helårstrase/sykkelsti skal vedlikeholdes av kommunen i tråd med
bygd standard, så lenge traseen skal brukes. Og tilbakeføres til terreng om trasee n
går ut av bruk eller flyttes.

7. Kryssing av gjerder

Der stier og løypetraseer krysser gjerder som er vedlikeholdt og i bruk sørger
kommunen for at det lages grinder eller andre innretninger som settes opp og
vedlikeholdes. Disse skal settes opp senest 1. juni om våren og fjernes tidligst 15.
oktober om høsten. Dersom det slippes beitedyr før 1. juni plikter kommunen å
sette opp steng slene til slippdato. Der turstier passerer grinder eller gjerder som er
i bruk plikter kommunen å sørge for tiltak som gjør at beitedyr ikke slippes
gjennom.

8. Bruk av veger/ skogsdrift

De traseene som er nevnt i denne avtalen, både eksisterende og nye, s kal i
utgangspunktet ikke være til hinder for naturlig og påregnelig utnytting av
Eiendommen. Dersom tursti, eller skiløype legges til eksisterende seterveg,
skogsbilveg, traktorveg eller hovedtrase for lastbærer, eller krysser slike traseer,
medfører ikke denne avtalen noen begrensning i grunneiers rett til å benytte
traseen/ vegen. Dersom grunneiers virksomhet i vesentlig grad vanskeliggjør bruk
av sti eller skiløype plikter grunneier å varsle kommunen om denne virksomheten
i god tid og eventuelt foreslå alternativ trase. Det forutsettes imidlertid at
grunneieren tar rimelig hensyn til at traseen ikke unødig sperres eller ødelegges.
Grunneier har eiendomsretten til traseen og etablerte og nye veger, men
kommunen gis rett til etablering og vedlikehold i avt aleperioden. Grunneier kan
fritt bruke opparbeidede traseer til drift av Eiendommen, bl.a. til transportformål,
skogsdrift og jakt. Dette gjelder også motorferdsel. Avtalen gir ingen rett til bruk
av traseene til organiserte arrangement eller kommersielle aktiviteter. Dette må
avtales med grunneier.

9. Beite og jakt

Denne avtalen endrer ikke jakt - og beiteretten i området, og grunneieren er ikke
ansvarlig for eventuell skade på traseene som forvoldes av dyr på beite.
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10. Forholdet til lover og forskrifter

Kommunen har ansvaret for at anlegg og drift av de tiltak som omfattes av denne
avtalen foregår innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kommunen har
ansvaret for å innhente nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter.
Kommunen har også ansv aret for å foreta nødvendig opprydding og plukking av
søppel i og langs traseene. Grunneieren har ikke ansvar for eventuelle ulykker
som er forbundet med bruken av traseene.

11. Skader utenfor traseene

Skader som oppstår på grunneierens eiendom utenfor de t raseene som er beskrevet
i pkt 3 og som skyldes kommunens aktiviteter i traseene skal umiddelbart meldes
til vedkommende grunneier og enten rettes opp eller erstattes.

12. Varighet

Denne avtalen gjelder i 10 år fra xx.xx.20xx. Dersom ingen av partene sier opp
avtalen eller ønsker å endre avtalen løper den automatisk for nye 10 år. Fristen for
å si opp avtalen er 1 år før avtalen løper ut. Dersom partene i løpet av 10 års
perioden er enige om endring eller oppsigelse av avtalen, kan dette gjøres på et
hvilke t som helst tidspunkt.

13. Ansvar ved opphør av avtalen

Dersom avtalen opphører og traseen ikke lenger skal brukes skal kommunen
fjerne skilter og eventuell annen merking. Etter avtale med grunneier skal bruer og
klopper fjernes eller overføres vederlagsfri tt til grunneier. Traseen skal være
ryddet innen 1 år fra avtalens opphør.

14. Kostnader som er forbundet med avtalen

Kommunen bærer alle kostnader som er forbundet med utarbeidelse og inngåelse
av denne avtalen, herunder kostnader til oppmåling og eventuel l tinglysing.

15. Tidligere avtaler

Denne avtale erstatter eventuelle andre avtaler om bruk av grunn til skiløyper,
stier m.v.

16. Tvister

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med tolkning og/eller praktisering av denne
avtalen, søkes løst ved minnelighet. Fører ikke dette fram, skal tvisten løses ved
de alminnelige domstoler og ved Eiendommenes verneting.
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17. Tinglysing

Denne avtale skal tinglyses på Eiendommen. Sigdal kommune besørger og
bekoster tinglysingen.

Denne avtalen er utarbeidet i 3 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt
eksemplar og et eksemplar sendes til Kartverket for tinglysing.

Sted, ……………………………

…………………………………. …………………………………
Kommune Grunneier



Løypestandard: 

Hva som regnes som hovedløyper og internløyper: 

Hovedløype 1:  Øvre Djupsjøløype fra Leppejuv i retning Haglebu (med unntak av løypa rundt 
Istjenn), samt tilbringerløyper nedenfra ved Narumseter og Kopsengseter til Leppejuv 

Hovedløype 2: Midtre Djupsjøløype (starter ved Gamlesetervannet), Nedre Djupsjøløype (starter ved 
Nordvika på Djupsjøen og går rundt Lislevatn), fra Tempelseter langs vestsiden av 
Istjenn og løypa langs skiheisen på Tempelseter mot fjellet 

Internløyper: Alle øvrige løyper 

 

Trasébredde: 

Hovedløype 1:  inntil 8 meter opparbeidet bredde 

Hovedløype 2: inntil 6 meter opparbeidet bredde 

Internløyper:  minimum 4 meter opparbeidet bredde 

 

Byggegrense/grøntkorridorbredde: 

Hovedløyper:  30 meter (15 meter til hver side fra midtlinja) 

Internløyper: 15 meter (7,5 meter til hver side fra midtlinja) 

 

Generelt til korridorbredde på hovedløype 2 samt internløyper: 

Det kan søkes om dispensasjon fra der det er hensiktsmessig for å få til bedre løsninger som ikke 
forringer løypekvaliteten. Spesielt i gamle hyttefelt og ved fortetting av eksisterende hyttefelt. 

 

Byggestandard: 

Hovedløype 1:  Tilrettelagt for sykkel og preparering på 30 cm snø (m/bære - og toppdekke). 
Sykkelsti kan avvike fra hovedløype 1 der det er hensiktsmessig. 

Hovedløype 2: Det skal tilrettelegges for preparering på 30 cm snø (m/bære- og toppdekke) 

Internløyper: Kun utjevning av terrenget. Tråkke først på sesongen med scooter for å få bærende 
tele 

 

Stigningsforhold: 

Anbefalt maksimal stigning på alle løyper er 15 % 

 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 146/1  
Arkivsaksnr.: 19/2090     

 
Saken behandles av   
Hovedutvalget for næring og drift 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Gnr 146 bnr 1, 2 og 81 Endring av detaljreguleringsplan Rupemyr hytteområde  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Rupemyr 

hytteområde med plan ID 2019005, med tilhørende bestemmelser datert 28.01.21, plankart datert 

08.01.21 og planbeskrivelse datert 08.01.21.  

 

 

 

 

Vedlegg:   

Vedlegg 1 – Oversiktskart 1:50.000  
Vedlegg 2 - Plankart datert 08.01.21 
Vedlegg 3 - Bestemmelser datert 28.01.21  
Vedlegg 4 - Planbeskrivelse datert 08.01.21 
Vedlegg 5 - Oversiktskart og terrengsnitt ny 
Vedlegg 6 - Lengdeprofiler 
Vedlegg 7 - Frivillig utbyggingsavtale  
Vedlegg 8 - Supplerende merknader 

  

Saksutredning  

 

Konklusjon 

Planen har vært på høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet innsigelser til planen. 

Merknadene er svart ut i planbeskrivelsen og saksframlegget. Det er gjort noen små endringer etter 

offentlig ettersyn og høring for å imøtekomme noen av merknadene.  Administrasjonen mener at planen 

kan godkjennes slik den nå foreligger. Det er signert frivillig utbyggingsavtale.  

Bakgrunn 



Grunneiere i området er Lise Juvet og Kjell Ole Marken. Ar plan & landskap as v/ landskapsarkitekt Anne 
Ribberud har utført reguleringsplanarbeidet på detaljreguleringsplan Rupemyr hytteområde på gnr. 146 
bnr. 1 (Lise Juvet),2 (Kjell Ole Marken) og 81(sameie).  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg som 
fortetting av eksisterende hyttefelt. Planen tilrettelegger også for utbedring av enkelte vegstrekninger 
innenfor området og ny tilførselsløype gjennom skileikområde. Planen vil også innarbeide avvik fra vedtatt 
plan med hensyn til etablering av vegtraseer og fradelte tomter slik at planen er i overensstemmelse med 
faktisk situasjon.  
Det er tenkt at detaljplanen skal erstatte gjeldende reguleringsplan Rupemyr. Det er en mindre utvidelse 
mot nord og et mindre område mot sør. Området er i hovedsak i overensstemmelse med 
kommuneplanens arealdel da det meste av arealet er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. Planarbeidet følger retningslinjene gitt i kommuneplanen med tanke på plassering av ny 
bebyggelse. Det er tre tomter i nordre del som avviker fra kommuneplanen. Det er vurdert at det ikke er 
nødvendig med konsekvensutredning, men at det redegjøres særlig for tiltak som ikke er i tråd med 
overordna plan.  
Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 ble vedtatt 17.09.20. Den skal sikre at helhetlige 
vurderinger fører til at blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser blir 
ivaretatt. Det meste av planområdet ligger innenfor utbyggingssone i regional plan.  
Planområdet ligger på østsida av Åselva rett nord for Eggedal sentrum med avkjøring fra Tempelseterveien 
og Risleliveien. 
 
 

 
 
 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i desember 2019. Planen kom inn til kommunen 26.08.20, 
vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring 08.10.20. Offentlig ettersyn og høring foregikk i perioden 
13.10.20 til 04.12.20. Det kom inn totalt 12 merknader, 6 fra offentlige instanser og 6 fra private. 
 

Vurdering 



Merknadene er som følger; 

 

Mattilsynet 

De skriver at det kommer fram av sakspapirene at vannforsyning til nye og eksisterende bebyggelse (ved 
oppgradering) skal tilknyttes etablert vannforsyningsløsning ved Tempelseter vann- og avløpsselskap AS 
(TVA). Det tillates ikke etablering av enkeltløsninger. Alt avløpsvann (gråvann og svartvann) fra alle nye og 
eksisterende hytter skal føres til etablert rense løsning (TVA). Det tillates ikke enkeltløsninger for avløp for 
ny eller eksisterende bebyggelse, som ikke allerede har gyldig utslippstillatelse etter forurensningsloven. 
Krav om tilknytning til fellesanlegg gjelder dersom utslippet økes vesentlig. Som vesentlig økning menes 
innlegging av vann og innstallering av vannklosett. Rekkefølgebestemmelser sikrer at vann- og avløpsplan 
for området skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse.  
Ut fra dokumentene vurderer de at leveranse av drikkevann er ivaretatt til nye enheter i hyttefelt 
Rupemyr. De minner om at vannverket (TVA) må vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har 
en reell mulighet til å utvide og sikre trygt drikkevann til flere enheter innenfor planområdet.  
De peker på at kommune og tiltakshaver har ansvar for å sikre at utbygging med senere bruk av enhetene i 
planområdet bidrar positivt til økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag som ligger nært hyttefeltet. 
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at kapasiteten på vannforsyningen vil vurderes og at eventuelle nye systemer vil bli meldt inn.  
  

 Administrasjonens kommentar 
TVA jobber med å oppgradere kapasiteten på drikkevann. Det er plan om at en del avløpsvann som i dag 
går til TVA skal sendes til Djupsjøen vann og avløp og frigjøre kapasitet hos TVA. Rekkefølgekrav om at 
vann og avløpsplan skal være på plass og godkjent før utbygging sikrer at det ikke bygges ut og tilknyttes 
nye hytter uten at det er kapasitet og leveringssikkerhet.  
 

Direktoratet for mineralforvaltning 

De skriver at det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser 
eller bergrettigheter i området siden deres uttalelse til varsel om oppstart. De har derfor ingen merknad til 
planen.  
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

De gir kun en generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken siden det ikke er sendt over 
konkrete spørsmål fra kommunen. NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir 
tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
 
Forslagstillers kommentar 
Ingen. 
 
Administrasjonens kommentar 
Skrednett er sjekket, og det er ikke noe av arealet som er avsatt til bygging som er innenfor 
aktsomhetsområder for flom, jordskred, snøskred eller steinsprang. Helt sørvest i planområdet er areal 
langs elva innenfor aktsomhetsområde for flom, men her er det kun grøntareal i reguleringsplanen så vi 
mener dette ikke har innvirkning for reguleringsplanen og behandlingen av den. 
 



 
 

Rupemyr hytteeierforening 

Merknaden er et resultat av en omfattende høring blant medlemmene med tilnærmet unison oppslutning. 
Et medlem har reservert seg fra uttalelsen og mener at foreningen i for stor grad aksepterer planens 
fortetting og ønsker heller ikke deres foreslåtte endring av skitrase.   
De viser til at det har vært flere vedtatte planer i området. Den først i 1996, så i 2001 og i 2005 og nå i 
2020. Hytteeierne har engasjert seg ved endringer av plan og hevdet hensynet til forutsigbarhet i 
planarbeidet, til vern mot uønsket fortetting og brudd med de forutsetninger som lå til grunn ved 
hytteeieres etablering i området. De skriver at de ikke er avvisende til de fleste tomtene da det PGA 
miljøfokus er ønske om å fortette framfor å ta i bruk urørt natur. De vil peke på noen tomteforslag som de 
mener er uheldige. De er i fire kategorier: 

- Brudd mot tidligere reguleringsbestemmelser om friområde. 
Tomt 20 ligger i området som i gjeldende plan er avsatt til felles grøntareal. De mener det er et 
klart brudd på en forutsigbarhetsnorm å legge inn tomt her. Hytteeiere med grense mot friområde 
må kunne påregne at friområde blir opprettholdt. De mener at argument med høydeforskjell er for 
svake. 

- Omfattende og irreversible naturinngrep i hytteområde. 
De mener at tomt 2 og 3 samt vei til disse bør fjernes fra planen da de ligger i et meget krevende 
og urørt terreng. Veien er lagt gjennom gammel skog, må passere bekkejuv og så i skrånende 
terreng fram til tomtene. Forsering av bekken vil kreve omfattende fylling mens veien videre 
krever omfattende skjæring og fylling. De mener at dette står i sterk kontrast til at det i 
planbestemmelsene står at veiene skal legges så skånsomt som mulig i terrenget, at det skal 
utføres minimalt med vegskjæringer og fyllinger og at planbeskrivelsen sier at vegen er i hovedsak 
tilpasset landbruksvei klasse 3, men kortere strekninger har mer stigning. De viser til snittegninger 
for vegen hvor fyllinger på det meste blir på 4 meter og en bredde på 15 meter. Det må felles om 
lag 30 gamle trær. Opparbeiding vil sterkt berøre grøntområde som har stor opplevelses- og 
rekreasjonsverdi for de med eksisterende hytter i området spesielt for at unger skal kunne oppleve 
og utforske natur uten å måtte følges til lekeområde. Dersom grøntområdene bygges ned/delvis 
ned forsvinner også noe av det nære dyre- og fuglelivet, noe som forringer rekreasjonsverdien for 
alle.    

- Uheldig tomteplassering i lys av naboskapshensyn. 
De mener at tomt 4 og 18 bør endres av naboskapshensyn. Tomt 4 bør fjernes eller eventuelt at 
bygging på tomta trekkes lengst mulig mot vest for å ikke ødelegge utsikt for Gnr 146/56. På tomt 
18 bør også bygg legges lengst mot vest og legges lavt i terrenget for å ikke ødelegge utsikt for gnr 
146/52.  



- Skiløype gjennom hytteområdet. 
De kommenterte ved varsel om oppstart at de forutsatte at skiløype gjennom feltet skulle 
opparbeides. De mener nå at den foreslåtte traseen byr på flere utfordringer. Løypa skal passere 
mellom gnr 146/44 og 146/73. Her er det ulendt og trangt. Det er store stein og vegetasjon som 
skjermer mellom hyttene. Det vil kreve stor tilrettelegging og blir store ulemper for naboene. De er 
opptatt av å skille kjørende og skiløpere og foreslår å forlenge hovedløypa i vest ned forbi tomt 19 
og gnr 146/38, sørover over myr på nedsiden av tomt 17 og 18 og så på adkomstvei til 17 og 18 og 
videre til tomt 9. Her er det fint hellende terreng og et lite stykke på adkomstvei til tomt 17 og 18.  

 
De kommenterer også at fravær av registreringer i offentlige databaser med tanke på verneverdige 
forekomster når det gjelder natur og miljø ikke nødvendigvis betyr at det ikke er noe der. Det gir grunn for 
varsom fremferd. De mener området står i fare for uheldig nedbygging gjennom drastiske naturinngrep, 
men natur- og miljøhensyn vil klart veie tyngre dersom fokuset i senere planer retter seg mot 
omkringliggende urørte områder.  
De skriver til slutt at de som hytteeiere ikke har stemmerett i Sigdal, men at de håper at deres interesser 
vil bli tillagt nødvendig vekt i den politiske behandlingen. De er alle sammen glade i hyttene sine og er 
fornøyde med at de har hytte i et område med gode friluftskvaliteter og kontrollert utbygging. De søker ro 
og harmoni med omkringliggende natur og ønsker ikke alpinanlegg og hotell med restaurantfasiliteter.  
De har lagt ved snittegninger for veianlegg til tomt 2 og 3 og kart som viser hvor de ønsker at skiløype 
legges.  

 
 
Hytteforeningens forslag til skiløype er tegnet inn med blått.  
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at til hytteforslag som er kommentert: 
 
Tomt 20 
Felles grøntområder avsettes vanligvis på arealer som er i bruk av fellesskapet. Med ny planlov finnes ikke 
dette formålet lenger. Fellesområder kan avsettes til felles grønnstruktur eller friområder. Ved øvre veg i 
området er det to små topper som kan være fine utsiktspunkter for fellesskapet. Disse opprettholdes som 
friområde. Arealene hvor tomt 20 er foreslått vurderes ikke som er areal som er spesielt interessant for 



fellesskapet. For å imøtekomme merknaden foreslås det å redusere mønehøyden for ny bebyggelse på 
tomt 20 til maksimalt 5,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Tomtene 2 og 3 
Veg til tomtene 2 og 3 er lokalisert i skrånende terreng og vil medføre noe fylling. Det er imidlertid ikke 6m 
vegbredde, men 3,5m veg med grøfter på hver side. Inngrepet vil med dette ikke bli på langt nær så stort 
som hytteeierforeningen viser med sine snitt. Det er et ønske at nye vegtraseer i større grad enn tidligere 
skal tilpasses kravene i landbruksveg klasse 3. Dette vil imidlertid naturlig nok ikke omfatte vegbredde på 
stikkveger inn til et fåtall hytter. Ved etablering av denne vegen vil også eksisterende veg utbedres, ved at 
topp-punktet på vegen før avkjørsel inn til tomtene 2 og 3 tas ned 1-1,5 m for å utbedre stigningen i 
bakken på den eksisterende vegen og redusere behovet for fylling over bekkedraget. 
 
Tomt 4 
På tomt 4 er det lagt inn byggegrense som gjør at bygninger her blir trukket vestover på tomta. Dette ble 
gjort før planen ble sendt inn til behandling i kommunen.  
 
Tomt 18 
Tomt 18 er lokalisert med et grøntdrag mot hytta på bnr 52. For å imøtekomme merknadene har en likevel 
valgt å trekke tomta vestover. 
På vedlagte terrengsnitt er hytta markert feil i forhold til punktet på plankartet. Terrengsnittet er rettet 
opp. Knausen på tomta vil naturlig tas ned for å etablere en flate med plass til hyttekroppen. Dette tilsier 
at hytta vil legges lavt i forhold til dagens terreng. 
 
Skiløype 
Tiltakshavere ønsker å opprettholde foreslått plassering av skiløype. Foreslått løype er lagt mellom bnr. 43 
og bnr. 44. Bnr. 73 er tilleggsareal til bnr 43 og bygningen på dette arealet er et anneks. Det er positivt for 
både løype og skileikanlegg at disse samkjøres. Det er allerede etablert trase for strømkabler i området 
som foreslås til skiløype/ skileik, og med dette vil inngrepene i urørt terreng som følge av tiltaket reduseres 
da deler av området allerede er ryddet for vegetasjon. Skiløypa slik den er foreslått vil redusere 
gangtrafikken i den bratteste bakken inne i området opp mot bnr. 38 og 50. 
 
Forholdene knyttet til natur og miljø vurderes å være tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 
Prosessen rundt planarbeidet følger vedtatte lover og retningslinjer. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er slik at en reguleringsplan gjelder til den blir vedtatt endret, erstattet av en ny eller opphevet. Om 
det er kort eller lang tid siden forrige rullering av reguleringsplan når det er 15 år siden sist, kommer nok 
an på hvem du spør, men det er nok forholdsvis vanlig å endre en reguleringsplan etter 15 år. Vi forstår at 
en forventer at det ikke kommer nye tomter der som det er regulert til grøntområde i en detaljplan. 
Samtidig er det en overordna plan, kommuneplan, hvor det meste av planområde er avsatt til 
utbyggingsområde for fritidsbebyggelse (oransje) og denne er førende for detaljplaner.  
 
Utsnitt av kommuneplan: 



 

 

Tomt 20 
Det er som forslagstiller kommenterer her at grøntomtåde i gjeldende reguleringsplan er felles friområde. 
Det høyeste punktet på friarealet i gammel plan er fortsatt avsatt til felles friareal i form av utsiktspunkt. 
Det er lett tilgjengelig og med mulighet til å parkere langs veien. Vi vil tro at det er dette området som er 
mest brukt i friområdet. Det er rikelig med friareal rett nord for området for de som vil leike eller oppsøke 
uberørt natur. Området er i overordna plan (kommuneplan) avsatt til utbygging. Om det er gjort noen 
avtaler om at området ikke skal bygges ut, vet vi ikke, men dette er i tilfelle å anse som privatrettslig. Å 
endre maksimal mønehøyde på tillatt fritidsbebyggelse på tomt 20 vil i alle fall være en fordel for de 
fritidsboligene som ligger høyere i terrenget med tanke på utsikt.  
 
Tomt 2 og 3 samt vei til disse 
Reguleringsplanen viser areal både til selve veien og til grøfter. Den er tenkt bygget med en bredde på 3,5 
meter og de terrengsnitene hytteeierforeningen har utarbeida stemmer derfor ikke. Hvor mange trær som 
må hugges vet vi ikke, men tregrensa kryper stadig oppover, så vi ser ikke på det som noe stort problem. I 
arealet som er avsatt til friluftsformål sier bestemmelsene at «Naturlig vegetasjon og terreng skal 
beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets rekreasjonsverdi er tillatt. Innenfor områdene skal tørre 
trær og furugadder bevares så langt som mulig. Flatehogst er ikke tillatt.» Dette sikrer at det ikke blir 
hugget mer enn nødvendig ved utvikling av veg og tomter. Det er fortsatt rikelig med grøntareal for dyra 
og for ungene til å utforske i nærheten. Se for øvrig kommentar fra forslagstiller.  
 
Tomt 4 
Det er satt byggegrense på tomt 4 slik at bygget må trekkes mot vest. Hytte på gnr 146/56 ligger 3 meter 
høyere enn det høyeste punktet på tomt 4, og det er drøyt 30 meter fra hytta til der byggegrense på tomt 
4 går. Vi mener derfor at det kan bygges på tomt 4 uten at det skaper store ulemper for naboene.  
 
Tomt 18 
Hytte på gnr 146/52 ligger på kote 937. Det høyeste punktet på tomt 18 ligger på 928 moh. Punktet som er 
satt inn hvor det er planlagt at hytte skal plasseres ligger på 924 moh. Det vil si at ny hytte blir plassert mer 
enn 10 meter lavere i terrenget og i tillegg er det er grøntareal mellom tomtene. Tomt 18 er også justert 
noe mot vest. Vi mener at tomt 18 fint kan bebygges uten at det blir store ulemper for gnr 146/52.  
 



Skiløype gjennom hyttefeltet 

Traseen som er lagt inn i planen gjennom del av feltet, er tenkt som internløype for at det skal bli enklere 
for flere å komme seg ut i skiløypa uten å måtte gå på vegen for å skille kjørende og skigåere. Det er ikke 
optimalt at løypa krysser veien, men fordelen er at der den krysser har skiløperne liten hastighet og det er 
forholdsvis oversiktlig. Det er heller ikke store inngrep som skal til for å få fram løypa her. Løypa blir 
liggende ganske nær et par eiendommer, men vi tror ikke det blir stor trafikk i denne løypa. Fra de øverste 
eiendommene er det naturlig å gå inn på løype høyere opp i terrenget. Vi mener at denne traseen er bedre 
enn den hytteforeningen foreslår. Deres forslag går omtrent like nær ei tomt (tomt 19). I tillegg går den i 
samme trase som veg til tomt 17 og 18. Spesielt på ettervinteren er det ofte bart i vegen. Den blir også litt 
usentralt plassert langt vest i planområdet og det er sannsynlig at mange vil velge å gå på vegen opp til 
tomt 19 framfor å gå skiløypa. Deler av denne traseen går også over område som er vått, og hvor det kan 
bli utfordringer i snøsmeltinga på våren.  
Sigdal kommune har vedtatt retningslinjer for løypestandard, og der kommer det fram at internløyper skal 
ha en korridor på minst 15 meter. Her blir korridoren drøyt 15 meter.   
Det kan være en fordel å ha skiløype oppkjørt gjennom skileikområde. Da kan små unger øve på 
nedoverbakke i spor, og det blir lettere å gå opp bakken for å ake. Vi ser for oss at dette kan bli et fint 
område for blant annet påskeskirenn og leik for alle som har hytte i området.  
 
Vi er klar over og enig i at det kan finnes arter en bør ta vare på og andre hensyn en må ta, selv om en ikke 
finner registreringer i området i tilgjengelige databaser. Dette planområdet skiller seg ikke mye fra de 
omkringliggende områdene. Vi anser temaet som grundig gjennomgått i planbeskrivelsen. 
 
Det er bra at de er fornøyde med å ha hytte i området. Noen av merknadene deres er fulgt, men ikke alle.  
 

Jan Haakon Gulbrandsen 

Han skriver at han har innsigelser til planen, og at en slik omfattende fortetning innebærer en forringelse 
av verdiene og naturopplevelsene for eksisterende hytteeiere, samtidig som flere av de foreslåtte tiltakene 
vil være i strid med nasjonale føringer om naturmangfold og klimatiltak. Spesielt tomt 6,9,19 og 3X ligger i 
sårbare myrområder og grøntkorridorer med spesielt store visuelle og naturmessige konsekvenser. Han 
skriver videre at inntegnet vei til gnr 146/72 går over ake- og skibakke som benyttes aktivt i dag og som er 
tegnet inn som friområde i kommunedelplanen. Friområdet er tegnet inn mindre enn i kommunedelplanen 
og veien er tegnet inn nede ved myra. Det begrenser bruken av friområdet og øker eksponeringen mot 
sårbart myrområde.  
 

Forslagstillers kommentar 
Adkomst til 146/72, er på tidligere reguleringsplaner (før 2005) tegnet her den nå er tenkt. Den vil ikke 
etableres nede på myra, men i skråningen bak der det er fast grunn. Det er ønske om å bevare et belte 
med vegetasjon mellom myr og veg.  
Tomt 6, 9 og 19, er plassert på fast grunn.  
 
Administrasjonens kommentar 
Det er både fra nasjonalt og lokalt hold ønske om å fortette hytteområder framfor å ta i bruk nye. Det blir 
da litt tettere mellom hyttene, men mer areal som er uberørt. I dette hyttefeltet er det kort vei til uberørte 
områder da det er det øverste hytteområdet i lia. Tilgangen på uberørt natur er derfor stor med kort 
avstand. Vi ser at fortetting gjør at naboene kommer nærmere, men mener at det fortsatt er mye natur 
rundt tomtene i dette området. Inne på tomtene vil det forhåpentligvis også være en del trær og annen 
uberørt natur også etter at hyttene er bygget.  
Tilgjengelige baser er sjekket med tanke på naturmangfold, og det er ikke registreringer i disse basene som 
hindrer fortetting. Det er som Gulbrandsen skriver slik at en skal unngå å bygge ned myrer med tanke på at 
myrene binder CO2 og at de er flomdempende. I dette reguleringsforslaget har planlegger i stor grad 



unngått å legge nye tomter og veier over myr. Tomt 3x er en eksisterende tomt som er videreført fra 
gjeldende plan. Det gjelder alle tomter merket med x.  Tomt 6, 9 og 13 har alle tre bra med vegetasjon 
ifølge flyfoto. I utkanten på et par av tomtene kan det være noe myr. På plankartet er det satt inn et punkt 
hvor hyttene skal plasseres. Alle disse punktene ligger godt inne på tørr mark.  
Veien til gnr 146/72 går utenfor myrområdet. Se utsnitt fra reguleringsplanen med ortofoto under der 
veien er grå og skiløypa går over myr, tegnet grønn.  
 

 
Det er ingen kommunedelplan for dette området så vi går ut i fra at det er gjeldende reguleringsplan det 
siktes til. Området som er avsatt til friområde er fortsatt stort, og delene med myrareal inngår i friområdet 
som er tenkt nyttet til akebakke/skileik. Området der veien legges vil vi tro ikke benyttes til akebakke da 
det tydelig er forholdsvis tett skog der.  
 

Gro og Leiv Øye 

De skriver at tomt 4 er lagt over adkomstveien deres som de har benyttet i over 20 år. Der har de hatt 
mulighet til å parkere 3-4 biler på veien og også i avkjøringa ned til hytta. Dersom tomt 4 godkjennes 
forutsetter de at det i plankartet avsettes plass til ny innkjørsel, samt et område for parkering av minst to 
biler i tilknytning til innkjørsel, men utenfor deres tomt. De forutsetter også at opparbeidelse av ny 
innkjørsel og parkeringsplasser bekostes av grunneier.   
 

Forslagstillers kommentar 
Det vil bli tilrettelagt for 2 parkeringsplasser i ny stikkveg. Øvrig parkering må løses inne på tomta. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er tegnet inn ny adkomstvei til hytta deres. Kommunen blander seg ikke bort i hvordan opparbeidelse 
av veien finansieres. Dette er privatrettslig.  
 

Pål Helge Nøkleby og Trine Finnevolden 

De er eiere av Gnr 146/85 og 146/82. Det er de to tomtene nordøst for tomt 20 på plankartet under til 
venstre. De valgte disse tomtene fordi de lå inntil friområdet i eksisterende plan (se bildet til høyre under 
hvor det mørkeste grønne er regulert til felles grøntområde). De er derfor svært skuffet over at det nå er 



foreslått en ny tomt 20 i dette området som skulle være felles friareal. Se kart til venstre under. De mener 
at det bør være nok areal i nærheten til hyttetomter uten å endre tidligere vedtak om viktige felles 
friområder. Dersom dette godkjennes vil troverdigheten til reguleringsplaner være fraværende, og de som 
investerer i området vil ikke erfare noen langsiktighet og tillitt til offentlige instanser. De anmoder derfor 
om at tomt 20 fjernes.  
 

Utsnitt ny foreslått plan:    Gjeldende plan: 

         

 

Forslagstillers kommentar 
Høydeforskjellen opp til eksisterende hytte er ca. 5m. 
For å imøtekomme merknaden er høyden på ny hytte senket ytterligere til mønehøyde 5,0m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Administrasjonens kommentar. 
En reguleringsplan gjelder til den blir vedtatt endret, opphevet eller erstattet av ny plan. Det er allikevel 
forståelig at en har regnet med at det ikke kommer tomter i det som er avsatt som friområde. En kan se av 
plankartet til høyre over at tomtene til Nøklebyg/Finnevold er fradelt litt inn i friområdet (svarte streker). 
Det kommer antagelig av at utstyr ikke var så bra tidligere, og at det ikke var så vanlig med bruk av gps. 
Planene var derfor ikke så nøyaktige som i dag.  Det betyr at deler av tomtene  ikke er byggeområde og en 
har da areal hvor en ikke kan plassere bygg. Det er foreslått endret i ny plan slik at hele tomta blir 
byggeområde. Det er mer fornuftig at byggeområdet stemmer overens med tomtearealet. Tomt 20 ligger 
4-5 meter lavere i terrenget enn hytta deres, og det vil derfor værte liten sjanse for at de mister utsikt. I 
tillegg er nå maksimal byggehøyde på fritidsbolig på tomt 20 endret til 5,0 meter.  
For øvrige kommentarer til tomt 20, se kommentar under hytteeierforeningens innspill tidligere i saken. 
 

Arve Johansen 

De eier gnr 145/156 som ligger rett på østsiden av reguleringsområdet. Deres merknad gjelder i første 
rekke tomt 3 og til dels tomt 2 med tilhørende adkomstvei. Området ble sist regulert i 2005, og er 
øremerket til LNF-friluftsområde. Dette var svært viktig for dem da de kjøpte hytta i 2012, og de fikk 
forsikringer fra både utbygger og megler om at dette var sikret i reguleringsplanen for området.  Det 
attraktive friluftsområdet er foreslått bygget ned med to hytter og en svært inngripende vei. Det betyr en 
dramatisk reduksjon av bruksverdien for deres hytte. De kan heller ikke skjønne at Sigdal kommune er 
interessert i så store inngrep helt på tvers av en relativt ny reguleringsplan. Noe som vil bidra til å så tvil 
om verdien av forutsigbarhet i reguleringsplan i Sigdal.  
De viser til kommentarer fra Fylkesmannen om at «Det er viktig å bevare og etablere ny blågrønn struktur. 
Grønn struktur er viktig for trivsel og har verdi i flere sammenhenger». De kan ikke forstå at å rasere et 
regulert og attraktivt grøntområde samt luft rundt tomtene, er forenelig med Fylkesmannens uttalelse om 



en bærekraftig utvikling av hyttefeltet. Det ligger en stor stein innenfor området som de ønsker at skal tas 
vare på.  
De skriver at i deres tilsvar til merknad ved varsel om oppstart har de fått svar fra planlegger med et bilde 
tatt med vidvinkel fra gnr 146/42 som ligger 7 meter høyere enn deres tomt, at en ny hytte på tomt 3 ikke 
vil sjenere utsikten der.  De har også fått svar at en ny hytte ikke vil sjenere for deres hytte fordi det ikke 
ødelegger utsikten utover dalen. Det faktum at ny hytte på tomt 3 vil fjerne all utsikt mot vest/sør-vest 
med ettermiddagssol og utsikt mot Gaustatoppen underslås totalt.  Det blir ytterligere forverret av at hytte 
på tomt 3 er lagt 1,5 meter over nivået på deres tomt slik at hyttefasaden vil framstå mer ruvende og 
sjenerende. I kommentar fra planlegger står det at vei til tomt 2 og 3 ikke vil være synlig fra deres tomt. De 
mener at dette ikke stemmer. Veien vil gjøre et svært stort inngrep i uberørt natur, og veien ender på en 
slik måte at billysene til alle biler som kommer vil lyse rett inn i deres stue.  
De skriver til slutt at det i Sigdal snart er tre ganger så mange hytter som boliger for fastboende. 
Hytteeierne investerer flere millioner kroner i snitt, betaler for kommunale og private tjenester og handler 
i butikken når de får lov. De belaster derimot ikke kommunens budsjett for skoler, tilbud til barn og unge, 
eldreomsorg eller sykehjem. Men når det kommer til hvem som beslutter og bestemmer har de ingen reell 
innflytelse.  
 
Forslagstillers kommentar 
Vegen til tomtene 2 og 3 er kommentert i kommentar til merknad fra hytteeierforeningen. 
Tomt 3 er planert og etablering vil ikke medføre terrenginngrep. Foto fra området er tatt med vanlig 
telefon, enkelte med panoramafunksjon – ingen med vidvinkel. 
 
Administrasjonens kommentar 
Tomt 2 og 3 samt vei til disse er omtalt tidligere i saken blant annet under innspill fra hytteeierforeningen. 
Det samme gjelder det overordna plangrunnlaget som ligger i kommuneplanen og hyppigheten av 
reguleringsendring. Det er nasjonale og regionale føringer for at en heller bør fortette hytteområder 
framfor å ta i bruk nye. Sånn sett er en fortetting i samsvar med det overordna myndigheter legger opp til. 
Ved fortetting kan en benytte deler av allerede utbygget infrastruktur som vei, vann og avløp. Det er derfor 
samfunnsøkonomisk gunstig å fortette områder framfor å ta i bruk nye.  Hytte på tomt 3 vil komme 
omtrent på samme høydenivå som Johansen sin hytte da den er ferdig planert. Noe av utsikten må en nok 
regne med å miste på noen eksisterende hytter når det fortettes i et område dessverre. Avstanden mellom 
hytte på gnr 145/156 og tomt 3 hjelper noe og i tillegg er det ikke lov å ha så høy hytte på tomt 3 som på 
flere andre tomter. Maksimal mønehøyde er satt til 5,6 meter.  
Dere vil antagelig få billys inn i hytta når det kommer noen på denne veien. Dette vil imidlertid ikke bli 
veldig ofte siden veien går til så få hytter, og de fleste kjører minimalt når de er på fjellet. Ei vanlig helg 
kommer de fleste opp torsdag eller fredag og reiser igjen søndag. I tillegg kan det hende at de kjører en tur 
til for eksempel Tempelseter eller Eggedal sentrum i løpet av helga, men i dette området er det kort vei til 
skiløypene og derfor liten grunn til å sette seg i bilen før en skal ut på tur. Om steinen ligger innenfor 
området som er foreslått til utbyggingsformål, er det fare for at den blir borte i forbindelse med utbygging. 
Det er vanskelig å sette restriksjoner på at en stein skal være urørt inne på ei tomt til fritidsboligutbygging, 
men vi kan selvfølgelig håpe på at den får ligger urørt.  
At det er mange flere hytter enn fritidsboliger i Sigdal stemmer. Sigdal kommune ønsker seg flere 
innbyggere, og det er åpnet for å bo på hytta, så den muligheten er der om det er ønskelig. 
Administrasjonen skal ikke gå inn i dette temaet, men det er slik at hytteeiere har krav på 
hjemmesykepleie og andre tjenester når de er på hytta, og det er en del av deres virksomhet.  
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

De skriver at de ikke har noen konkrete merknader til planen, men minner om at det ved vurderinger og 
henvisning til overordna plangrunnlag også må foretas en vurdering opp mot den regionale planen for 
Norefjell-Reinsjøfjell med tilhørende retningslinjer.  



Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av 
fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og 
samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. De vil på generelt grunnlag anmode kommunen å 
kvalitetssikre plankart og bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Forslagstillers kommentar 
Det foreslås ikke ny bebyggelse lenger inn mot fjellområdene enn det som tidligere er etablert. 
 
Administrasjonens kommentar 
 
I denne planen er det snakk om fortetting og nye områder tas ikke i bruk. Det er føringer i regional plan for 
Norefjell - Reinsjøfjell som sier at villreinnemda skal høres ved behandling av arealplaner som kan få 
betydning for villreinens livsvilkår. Villreinnemda er ikke spesielt hørt i denne planen da vi mener at 
villreinens livsvilkår ikke vil endres på grunn av planen. De aller fleste tomtene som er lagt inn i ny plan 
ligger mot sør i planområdet og ikke opp mot snaufjellet.  Alle tomtene unntatt 2 nordøst ligger innenfor 
området som er lagt inn som utbyggingssone. De andre er rett på utsiden av sonen og godt innenfor 
gjeldende plan og det ligger fradelt bebygd tomt lenger inn mot fjellet og lenger nord enn disse. Det er 
snakk om fortetting av et allerede godkjent hytteområde, og alle tomtene ligger under 1000 moh. Slik vi 
ser det vil ikke tomter lagt inn i denne planen endre forholdene for villreinen i område. Skiløyper og stier er 
også ivaretatt, og næringsvirksomheten vil nyte godt av mulighetene som planen gir. Vi mener derfor at 
villreinen vil bli lite påvirket av planen og at friluftsinteresser og næringsinteresser blir godt ivaretatt. 
Hyttebygging er positivt for det lokale næringslivet spesielt dersom det er lokale firmaer som får oppdraget 
med å oppføre fritidsboligen. En vet ikke på forhånd hvem som skal gjøre denne jobben, men lokale 
butikker både innen byggevarer og matvarer vil sannsynlig øke salget sitt når det bygges hytter. Det 
samme gjelder spisesteder og kulturtilbud. Sigdal ligger nær store befolkningsgrupper. Det er derfor bra 
samfunnsøkonomisk at folk bygger og kjøper seg hytte med kort reiseavstand i Sigdal framfor områder 
lenger unna. Når det gjelder friluftsinteresser mener vi at det er ivaretatt blant annet ved at skiløyper skal 
opparbeides slik at de kan kjøres på lite snø. Det blir stadig viktigere da snømengdene ikke er like store 
hver vinter lenger. Området ligger flott til med tanke på friluftsliv. Det går skiløyper rett ut i fjellheimen 
med løypenett på mange mil. Det samme gjelder turstier sommertid, og utsikten er utrolig flott. Det er i 
behandlingen av regional plan også vært tydelig at alle gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal være 
gjeldende. Som det framgår av planbeskrivelsen er leveområdet for villrein et godt stykke lenger inn på 
fjellet enn dette planområdet. I luftlinje er det over 700 meter. Det er heller ikke registreringer inne i 
området i naturbasen eller på artskartet.   
 
Plankart er sendt til Kartverket for kontroll.  
 
Viken Fylkeskommune 

De viser til sin uttalelse til varsel om oppstart. Der vektla de hensynet til landskap og terreng, myr og 
grønne korridorer, samt friluftsliv. De skriver at det er positivt at myra i sør er ivaretatt, at veitraseer skal 
legges på duk slik at myrene ikke dreneres ut og at det er avsatt areal til felles friområde med skiløype og 
tilførselsløype til skiløypenettet.  
De bemerker at det kan bli en del terrenginngrep slik det er lagt opp til med fyllinger og skjæringer selv om 
de ser det er gjort avveiinger når det gjelder plassering og utforming av bygg med tanke på landskap og 
terreng. De gjør ellers oppmerksom på forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. De viser også til Regional plan 
for Norefjell-Reinsjøfjell. Øverste del av området ligger i grenselandet til friluftssonen der, men de ser at 
nye tomter ikke ligger høyere opp i terrenget enn eksisterende tomter.  
Fagfeltene samferdsel og kulturminner har ingen merknader til planforslaget.  
 
Forslagstillers kommentar 
Stedvis vil utbygging medføre terrenginngrep, vurderingen er at inngrepene er akseptable. 



Det foreslås ikke ny bebyggelse lenger inn mot fjellområdene enn det som tidligere er etablert. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det aller meste her er svart ut tidligere i saken. Forskriften om fysiske tiltak i vassdrag må som de skriver 

følges der det er aktuelt.  

 

Tempelseter vann og avløpsselskap AS 

De skriver at de stiller krav om at det utarbeides VA-plan for hele området og at kravet må ligge som 
rekkefølgebestemmelse. Ellers har de ingen innvendinger til planen. De er i dialog med grunneier om VA-
plan.  
 
Forslagstillers kommentar 
Det er en VA-plan for området under utarbeidelse. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det ligger et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om VA-plan som også skal omhandle overvann. 
Teksten i bestemmelsene: 

  
Vann, overvann og avløp.  
Før igangsettingstillatelse skal vann - og avløpsplan for området være godkjent av kommunen. 
 
 

Thorleif Magne 

Han skriver at hytteforeningen tidligere ønsket at tomt 18 ble tatt ut, men at de har endret det til å ha 
noen føringer på tomt 18.  Deres tomt har kjørevei langs hele den ene langsiden og en nabohytte med 
anneks som begge er plassert helt inntil deres tomtegrense mot syd. I nord er det bratt skråning. De har 
derfor hatt utsiktspunkt mot vest på flotte fjellpartier. I planforslaget er det anlagt en adkomstvei til rett 
ved deres hytte mot øst med en reduksjon av «utsikt mot natur». Ut i fra forslag til 
reguleringsbestemmelser kan det på tomt 18 bygges en hovedhytte på maks 150 kvm BYA, med bredde 8 
meter og mønehøyde 5,6 meter (kun 60 cm lavere enn en oppstuehytte) som kan plasseres svært nær 
deres hytte. De håper kommunen kan legge noen føringer for hytteplasseringen slik at hytta på tomt 18 
plasseres lengst mot vest og noe nedgravd.  
De viser også til C-10002 som ender opp i tomt 18 på 922 moh og velger å forutsette at planert terreng for 
hytta er omtrent tilsvarende. De viser også til oversiktskart/terrengsnitt C-C1 og der forutsetter de at det 
foreligger et avvik i forhold til inntegna høydeplassering for tomt T17 og T18 som er angitt på 925 og 935 
moh, mens terrenghøyden for disse tomtene er 917-920 moh og 920-927 moh. I og med at plassering av 
hytter her forutsetter han en avklaring/korrigering av tegninger.  
 

Forslagstillers kommentar 
Det stemmer at terrengsnittet er feil. Feilen er rettet og nytt snitt er vedlagt. Snittet er ikke lagt gjennom 
hyttepunktet på tomt 18, og vil derfor ikke gi et helt korrekt bilde av denne tomta. 
For å imøtekomme merknaden er plankartet noe justert rundt tomt 18. Tomta er trukket litt vestover og 
innmålt vegtrase er stanset i tomtegrense. 
Knausen på tomta vil naturlig tas ned for å etablere en flate med plass til hyttekroppen. Dette tilsier at 
hytta vil legges lavt i forhold til dagens terreng, anslagsvis ca. kote 923. 
 
Administrasjonens kommentar 
Det er markert et punkt i kartet på tomt 18. Fritidsbolig på denne tomta må plasseres slik at den har dette 
punktet innenfor fasaden. Dette punktet ligger litt lavere i terrenget enn Magne sin hytte. Det er ca. 40 



meter fra hans hytte til dette punktet. Litt lavere i terrenget enn hans hytte. CA 40 meter fra yttervegg på 
hans hyttevegg til dette punktet. Det er gjort noen justeringer på tomt 18 slik at den er trukke litt mot vest. 
Dette gjør at det er litt mer grøntareal mellom tomtene.  
Det er et ønske om at flest mulig fritidsboliger skal ha vei fram da det som regel betyr at de blir mer brukt. 
Vi ønsker derfor adkomstveien på motsatt side av vegen for dem. Vi ser at det ikke er ønskelig å få mindre 
urørt natur rundt seg, men mener at denne veitraseen har flere positive sider. Det er en del skog rundt 
den, så den blir kanskje ikke så godt synlig som de frykter. Akebakke og skiløype rett ved deres hytte må 
være en stor fordel vil vi tro.  
Som forslagstiller har kommentert er terrengsnittet feil. Dette er rettet og ligger ved saken.  
 

Vurdering etter naturmangfoldlova  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og 
arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter anna 
lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i henhold til §§ 8-12 skal vurderes. Ut 
fra hva som er kjent av dokumentasjon i området foreligger det ikke registreringer slik at viktige arter eller 
naturtyper blir påvirka. Planfremmer har vurdert forholdet til naturmangfoldloven i planbeskrivelsen.  
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser med tanke på naturverdier og biologisk mangfold, men det er ikke 
registrert informasjon om viktige biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller sårbare/fremmede 
arter veken av rødlistearter eller fremmedlistearter. Det er ikke funnet registreringer i MIS- registeret for 
dette området, heller ikke opplysninger i naturbasen, artsdatabanken eller skog og landskap viser 
registreringer av trua eller nær trua arter innenfor planområdet eller i nærheten av dette. Det er områder 
som er avmerka som myr, men det aller meste av dette er avsatt til grøntområder og skileik.  
 
Folkehelse- skiløype og stier  
Det er populært friluftsområde her hele året. Det går mange stier i området både til snaufjellet og rundt i 
området. Det går skiløyper i flere retninger, og kort avstand til et stort løypenett hvor en kan gå oppover 
på topper som Gråfjell og Høgevarde og i retning Haglebu og Tempelseter. Det er alpinbakke ikke langt 
unna på Tempelseter og på Norefjell.  Det er derfor mange muligheter for å være ut og bevege seg. Dette 
er positiv med tanke på folkehelse. Mange er mer aktive når de er på hytta enn hjemme.  
Området som er tenkt utbygd benyttes nok i liten grad av barn og unge i dag. Det er satt av areal til 
skileikområde og skiløype går innenfor området. Eksisterende fradelte tomter i området er store og det er 
god mulighet til å leike der. Se også tidligere i saken når det gjelder skiløype.  
 
Frivillige utbyggingsavtaler  
Det har vært møter mellom administrasjonen og styret i Eggedal utmarkslag for å komme fram til et 
rammeverk for frivillige utbyggingsavtaler. De har blitt enige om et utkast til avtale. Denne er ikke godkjent 
av medlemmene i Eggedal Utmarkslag. Utmarkslaget har satt ned en gruppe som skal jobbe videre med 
saken. Grunneiere har underskrevet den frivillig utbyggingsavtalen som administrasjonen og styret i 
utmarkslaget kom fram til. Denne ligger som vedlegg til saken. I denne avtalen er det lagt inn punkter som 
sikrer at den skal avløses av ny ferdig framforhandlet avtale når forhandlinger og forankring av avtale 
mellom Sigdal kommune og Eggedal Utmarkslag er ferdig. 
 

Endringer etter offentlig ettersyn 

For å imøtekomme noen av merknadene er det gjort noen små justeringer etter offentlig ettersyn og 
høring. Disse endringen er kjent for grunneierne og anses å være så små at det ikke er noen grunn til nytt 
offentlig ettersyn eller høring. Det anses at ingen blir negativt berørt av endringene.  
Endringene består i at bestemmelsene er endret ved at byggehøyde på fritidsbolig er redusert til 5,0 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng for tomt 20. Tomt 18 er justert litt mot vest.  
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Planbestemmelser til 2019005 Rupemyr, fritidsbebyggelse  

Eggedal, Sigdal kommune       

 

Forslag til bestemmelser er sist revidert  28.01.2021 

 

§ 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING  

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  

Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.  

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 06.07.2020.  

Planen vil erstatte del av reguleringsplan for Rupemyr vedtatt 2005. 
 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER  

Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner jf. Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 11-8, 12-5, 12-6 og 12-7:  

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)  
- Fritidsbebyggelse - frittliggende (2011) 
- Skiløypetrasé (1420) 
- Trafo (1542) 
 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)  
-Veg (2010) 
Parkering (2080) 
 

 Grønnstruktur 
- Turveg (3031) 
- Friområde (3040) 
 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5)   
- Friluftsformål (5130) 
 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§ 3.1 Rekkefølgekrav før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse  

  
 Vann, overvann og avløp  

Før igangsettingstillatelse skal vann- og avløpsplan for området være godkjent av 
kommunen. 

§ 3.2 Rekkefølgekrav før tillatelse etter PBL § 20-1 

      a) Skiløyper 
Skiløypene nord i planområdet (ikke delen som går gjennom skileik-området) og i nær 
tilknytning til planområdet i retning Steinveggen, skal opparbeides slik at de kan kjøres på 
lite snø før det kan gis tillatelse etter PBL § 20-1. Der skiløypa går over myr, skal den 
opprinnelige myroverflaten i størst mulig grad bevares slik at ikke myra punkteres og 
dreneres.  

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
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§ 4.1 Søknad om tillatelse til tiltak.  

Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser 
plassering av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/parkering, terrengbearbeiding samt i 
hvilken utstrekning eksisterende vegetasjon skal beholdes eller fjernes, samt innmåling av 
tiltak iht. kommunenes retningslinjer. 

 

§ 4.2 Fradeling  

Det tillates fradeling av tomter innenfor planområdet som vist på plankartet.  

§ 4.3 Terrenginngrep og vegetasjon 
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet skal minimaliseres og tilbakeføres til 
opprinnelig terreng ved påføring av skogsjord. Det tillates ikke planering i større utstrekning 
enn det som er nødvendig for hensiktsmessig plassering av bygningene. 

 

Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Det skal 
skje en fortløpende oppussing av området etter som byggearbeidene går fram. 
 

§ 4.4 Utforming av bygninger og anlegg  

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 

§ 4.5 Kabler og ledninger  

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. 
skal innenfor planområdet legges som jordkabler.  

§ 4.6 Kulturminner  

 Varsling  
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.  

§ 4.7 Beiterett 
Det er beiterett i området.  

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG.  

§ 5.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF) 

 Arealbruk 
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i med tilhørende anlegg.  Plasseringen av 

hovedbygningen er markert i terrenget med koordinatfestede, nummererte peler. Bygningene 

skal plasseres slik at pelen ligger innenfor grunnmurens ytterkanter. 

Adkomst til den enkelte hytte skal skje fra tilstøtende veg i tråd med plassering og utforming 
av bebyggelsen og terrenget.  
 

 Grad av utnytting, høyde/ bredde og utforming av bebyggelsen 
Tillatt bebygd areal totalt skal ikke overstige 200 kvm BYA. I tillegg tillates 36 kvm øremerket 
utendørs parkering. Det kan oppføres hovedhus, uthus, garasje/ anneks og evt. andre 
bygninger innenfor totalarealets begrensning. Maksimal størrelse på hovedhytta skal ikke 
overstige 150 m2. Uthus, garasje/ anneks og andre bygninger kan være frittliggende med 
maksimal størrelse på inntil 30kvm BYA. Det tillates kun en boenhet per tomt.  

 
Bebyggelse på tomtene 1x, 3-5x, 1,3,4, 17 og 18 samt eksisterende tomter med bnr.: 45, 52, 
53, 68, 82 og 89 kan oppføres med maks. mønehøyde 5,5 m fra gjennomsnittlig planert 
terreng til topp møne. For tomt 20 tillates mønehøyde inntil 5.0m. For øvrige tomter tillates 
inntil 6,3 m mønehøyde (oppstugu).  
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For anneks / uthus tillates gesims inntil 2,5 og mønehøyde inntil 3,8m. Tillatte høyder og 
anbefalt maksimal bredde for bebyggelsen er vist i tabellen under.  

 
  

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng, og 
bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Maksimal tillatt fylling skal være 2,0 meter, 
målt fra opprinnelig terreng. Fylling forutsetter terrengbearbeiding med høyere skjæring i 
bakkant av inngrepet der forholdet mellom fylling og skjæring skal være 40/60. Skjæring skal 
måles fra opprinnelig terreng og loddrett på skjæringsbunn. Fylling av mindre hull og søkk i 
terrenget blir ikke regnet som fylling i denne sammenhengen.  
 
Grunnmur og/eller pilarer for bygninger og terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere 
enn 50 cm, og ingen steder høyere enn 1,0 m.  Det tillates kjeller innenfor høyde-
bestemmelsene ved god terrengtilpassing. Hyttene kan ha lave terrasser, (maks 0,5 m over 
bakken) på inntil BYA = 40 kvm. 
 

Tomt nr:  Gesimshøyde Maks mønehøyde Maks. bredde, 
alternativt trapping i 
terrenget. 

 

Tomt nr:  
6, 7, 19. 

 
Gbnr 146/ 36, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 
70. 72, 74, 80, 82, 83, 84, 85, 
93.  

 

4,4 m 6,3 m  Ingen begrensning 

Tomt nr:  
5, 8, 10-12, 14-16, 21-23 

 

4,4 m 6,3 m  8 m 

Tomt nr: 
1x, 2,13 

 

4,4 m 6,3 m 7 m 

Tomt nr: 
20 

3,6 m 5,0 m Ingen begrensing 

Tomt: 2x, 1, 3, 4, 9, 17. 
 

Gbnr: 146/  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47,48, 49, 50, 51, 52, 57, 
64, 66, 68, 69, 71, 82, 86, 87, 
90.  
 

3,6 m  5,6 m Ingen begrensning 

Tomt nr:  
3x, 4x, 5x, 18,  

 
Gbnr: 146/89. 

 

3,6 m  5,6 m 8 m 
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Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og hyttas lengderetning. 
Bebyggelsen skal ha skråtak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Torv, skiferheller eller 
tretak bør fortrinnsvis benyttes som taktekking. Det tillates ikke bruk av blanke takflater. 
Matte solceller tillates. 

 
Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området med en enkel- og 
harmonisk utforming.  Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke 
nyanser. Lyse farger godkjennes ikke. Vinduer kan være hvite, men det skal ikke være hvit 
omramming. Det skal opplyses om farge ved byggemelding.  
 
Utendørs belysning skal skjermes og rettes ned. 
 
Uthuset må tilpasses fritidsboligen mht. materialvalg, form og farge. 
 

 
 Gjerder og flaggstang 

Portal eller flaggstenger tillates ikke. Parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme 
farge som veggen. Inngjerding av et mindre areal rundt hytta tillates i tråd med gjeldende 
kommunal forskrift. 
 

 Parkering 
Det skal avsettes inntil 2 biloppstillingsplasser per hytte på tomta.  
 

 Vann 
Det er tillatt å legge inn vann i hyttene under forutsetning av tilkopling til godkjent 
avløpsanlegg. Innlagt vann er definert som vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller 
lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 
 
Vannforsyning til nye og eksisterende bebyggelse (ved oppgradering) skal tilknyttes etablert 
vannforsyningsløsning (TVA). Det tillates ikke etablering av enkeltløsninger. 
 

 Avløp 
Alt avløpsvann (gråvann og svartvann) fra alle nye og eksisterende hytter skal føres til 
etablert renseløsning (TVA). Det tillates ikke enkeltløsninger for avløp for ny eller 
eksisterende bebyggelse, som ikke allerede har gyldig utslippstillatelse etter 
forurensningsloven.  
 
Krav om tilknytning til fellesanlegg gjelder dersom utslippet økes vesentlig. Som vesentlig 
økning menes innlegging av vann og innstallering av vannklosett.    

 
Bygging og bruk av arealene innenfor planområdet skal ikke utsette felles infrastruktur (va-
ledninger mm.) for frost eller andre ytre påvirkninger som kan skade anleggene.» 
 
Utslipp fra hytter uten innlagt vann, og som ikke går til godkjent avløpsanlegg, skal ikke 
medføre helsefare eller ulovlig forurensning. 
 

§ 5.2 Skiløyper (BST) 

Innenfor områdene tillates anlagt skiløyper og turveger/ stier. Løypene kan opparbeides med 
nødvendig bredde og tilrettelegging for tråkkemaskin. Plassering av skiløypene kan justeres 
inntil 10 meter innenfor område for friområde/ luftsområder. 

§ 5.3 Tekniske bygg; vannforsyning/ pumpehus for kloakkanlegg/ trafo. 

Det åpnes for mindre bygg til tekniske anlegg på inntil 15 m2. Tillatt gesimshøyde er inntil 2,5 

m og mønehøyde inntil 3,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

Bygg for tekniske anlegg skal etableres i tilknytning til veg og i tråd med gjeldende forskrifter.  
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§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Samferdselsanleggene skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet. 
Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering av formålsgrensene 
mellom de ulike samferdselsformålene.  

§ 6.1 Veg (SV)  

Område SV skal benyttes til kjøreveg med tilhørende grøfter/ anlegg. Vegene skal legges så 
skånsomt i terrenget som mulig. Det skal utføres minimalt med vegskjæringer og fyllinger, og 
det skal benyttes stedlige masser.  

Tilførselsveger i området kan etableres med inntil 4 m vegbredde og to meter grøft på hver 
side (reguleringsbredde 8m). Mindre tilførselsveger kan etableres med inntil 3,5 m 
vegbredde og 1,25 m grøft til hver side (reguleringsbredde 6 m). 

Veger i området er private. 

 

§ 7 GRØNNSTRUKTUR 

Innenfor områdene tillates ledningstraseer for vann, avløp og kabler. 

§ 7.1 Tursti 

Området kan benyttes til tursti. Det tillates enkel tilrettelegging og rydding langs stien.  
 

§ 7.2 Friområde/ skileik 

Innenfor området tillates rydding og tilrettelegging for skileikområde.   
Innenfor områdene tillates enkle tiltak for felles opphold; etablering av gapahuk, sitteplasser i 
naturmaterialer (tre, stein mv).  
 

§ 7.3 Friområde/ utsiktspunkt 

Innenfor områdene tillates enkle tiltak for felles opphold; sitteplasser i naturmaterialer (tre, 
stein mv).  
 

§ 8 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 

§ 8.1 Friluftsformål, LF  

Områdene skal brukes til friluftsformål, og skal være åpne og tilgjengelige for allmennhetens 
friluftsliv. Plassering av campingvogner er ikke tillatt innenfor friluftsområdet. I området er det 
ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk 
som friluftsområde.  

Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets 
rekreasjonskvalitet er tillatt. Innenfor områdene skal tørre trær og furugadder bevares så 
langt det er mulig. Flatehogst er ikke tillatt.  

Det tillates tilrettelegging for langrennsløyper og stier i områdene. 

Det kan legges ledningstraseer for vann, avløp og kabler gjennom områdene. 

Det kan anlegges trafo, pumpehus for avløpsrenseanlegg og vannforsyning for feltene 
innenfor friluftsområdene.  
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INNLEDNING  
 
1.1  Hensikt med og bakgrunn for tiltaket 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg som en 
fortetting av eksisterende hyttefelt. Planen tilrettelegger også for utbedring av enkelte vegstrekninger 
innenfor området og ny tilførselsløype. I tillegg vil planen innarbeide avvik fra vedtatt plan med hensyn til 
etablering av vegtraseer og fradelte tomter slik at plan er i overensstemmelse med faktisk situasjon.  
 
Planområdet omfatter mindre utvidelser av gjeldende plan for Rupemyr mot nord samt et mindre område 
mot sør.  
 
I forbindelse med planendringen tilrettelegges for felles løsninger for vann og avløp tilknyttet 
Tempelseter vann og avløpsselskap TVA, både for ny og eksisterende bebyggelse.  
 
 
1.2  Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Plan for Rupemyr utarbeides av grunneiere Lise Juvet og Kjell Ole Marken.  
ar plan & landskap as v/Landskapsarkitekt MNLA ved Anne Ribberud utfører reguleringsplanarbeidet.  
Planområdet omfatter del av gbnr. 146/81 (sameige), 146/1 (Lise Juvet) og 146/2 (Kjell Ole Marken).   
 
 
 
  



Reguleringsplan 2019005 Rupemyr, Fritidsbebyggelse, Sigdal kommune 5 

2  RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET, PLANPROSESS 
 
2.1  Planstatus i området 
 
2.1.1 Nasjonale og regionale føringer 
Planarbeidet vil forholde seg til nasjonalt lovverk og rikspolitiske retningslinjer for planarbeid.  
Planen er vurdert iht statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, RPR for 
verna vassdrag, RPR for barn og unge, nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 
T1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, den europeiske landskapskonvensjonen, natur for livet 
(naturmangfoldloven), regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og statlige planretningslinjer for 
klima og energiplanlegging og klimatilpasning.  
 
2.1.2 Kommunale planer 
Hoveddelen av området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2006, avsatt til område for 
fritidsbebyggelse.  Øvrig areal er avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
Utsnitt fra 
kommunens 
kartsider; 
kommune-
planens 
arealdel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale vedtekter og retningslinjer som omfatter planområdet er kommunens sti og løypeplan.  
 
Området omfattes i all hovedsak av plan for Rupemyr hytteområde vedtatt i 2005.   
En mindre utvidelse i nord, samt en utvidelse mot sør. 
  
Det er ikke andre kjente planarbeid i området. 
 
 
 
 

Planområdet 



Reguleringsplan 2019005 Rupemyr, Fritidsbebyggelse, Sigdal kommune 6 

 
Utsnitt fra 
kommunens 
kartsider, 
regulerings-
planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Vurdering av behov for konsekvensutredning i reguleringsplansaken 
Området er i hovedsak i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel. Planarbeidet vil følge opp 
retningslinjene gitt i kommuneplanen med tanke på plassering av ny fritidsbebyggelse.  
 
Avvik fra vedtatte planer omfatter de tre tomtene i nordre del av planområdet.  
 
I samråd med Sigdal kommune er det avklart at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning, men at 
det må redegjøres særlig grundig for tiltak som ikke er i tråd med overordnet plan.  
 
2.3  Reguleringsplanprosessen 
Planinitiativ ble utarbeidet på grunnlag av skisse til løsning i området. Oppstartsmøte ble avholdt med 
Sigdal kommune 18 november 2019.  
 
2.3.1 Kunngjøring 
Planforslaget er varslet ved brev til berørte myndigheter og naboer/ gjenboere datert 27.11.2019. 
Kunngjøringsannonse er satt inn i Bygdeposten i desember 2019, i tillegg til hjemmesidene Sigdal.no. 
 
2.3.2 Innkomne merknader til kunngjøringen 
Det er innkommet merknader til kunngjøringen fra myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner. 
Merknadene med kommentarer refereres i kapittel 6, og kopi av merknadene er vedlagt saken.  
 
2.3.3 Utbyggingsavtale 
Det inngås utbyggingsavtale med Sigdal kommune som gjelder skiløyper og grønn infrastruktur.   
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3 PLANOMRÅDET      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.1  Eksisterende bebyggelse og adkomst 
Det er totalt 52 tomter i området, 36 eksisterende hytter og en under oppføring, i tillegg 2 tomter som fortsatt 
tilhører grunneiere. Området avgrenses av bebyggelse mot øst, fjellområder i nord, daldraget Stordalen i vest 
og skogsområder i sør.  
 
Området har adkomst fra Rupemyrvegen via Rislielivegen og Tempelsetervegen. Rupemyrvegen er stedvis 
bratt og smal.  
 
 
3.2  Dagens arealbruk, terrengforhold, landskap og friluftsliv 
Arealet utgjør nordvestre del av fritidsbebyggelsen på østsida av Åselva, og er et etablert hytteområde. 
Arealene er sør og sørøstvendte. Stordalen er et markert bekkedrag som avgrenser området mot vest, og 
det er et mindre bekkedrag inne i området som skiller to mindre åstopper fra hverandre. Dagens 
bebyggelse er lokalisert rundt åstoppene. Sørøst i området er det et større åpent myrområde, og mindre 
myrområder er lokalisert inne imellom bebyggelsen. Øvre del av åstoppene er landskapsmessig utsatt, 
arealene for øvrig har kun lokal betydning for landskapsbildet.  
 
Vegetasjonen i øvre del av terrenget bærer mer og mer preg av fjellskog med spredt gran og fjellbjørk.  I 
lia i søndre del av området og nedover er det tettere, større granskog.  
 
Det er etablerte turstier og skiløyper fra arealet ut til tilliggende fjellområder fra Stordalen, samt fra 
dalsøkket inne i planområdet.  
 

 
Utsnitt fra kommunedelplan for stier og løyper. Planen viser hovedskiløypene i området.  
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Eksisterende 
bebyggelse i 
området har 
varierende 
utforming. Foto 
viser et eksempler 
fra området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reguleringsplan 2019005 Rupemyr, Fritidsbebyggelse, Sigdal kommune 9 

3.3  Kjente registreringer i området 
 
3.3.1 Grunnforhold 
Berggrunnen i området består ifølge 
NGU sine kartsider av; Kvartsitt og 
muskovitt-kvartsskifer, grovkornet, sted-
vis med soner av amfibolitt. Løsmassene i 
området er i vestre del morenemasser, 
tynt dekke, og i østre del torv og myr.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra NGU; løsmasser, 26.04.2020 
 
3.3.2 Vegetasjon og biologisk mangfold  
Vegetasjonen i området er registrert som blandingsskog og lauvskog på impediment. Nedover i lia mot sør 
går skogen henholdsvis over til barskog med lav og middels bonitet. 
 
Området vil grense til grøntarealer i nord, vest og sør. Stordalen i vest er et markert lavbrekk i terrenget 
som benyttes til løypetra-
seer. Mot sør er det i ho-
vedsak skogsareal. Rupemyr 
er et stort myrområde som 
utgjør en grønn korridor i 
sørøst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra Nibio; Gårds-
kart, 26.04. 2020  

Rupemyr 
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Leveområde for villrein er lokalisert inne i fjellområdene innafor, (stort skravert areal). Det er ikke 
registreringer inne i området i naturbasen eller på artskart. Området er del av registrert område som 
omfatter store deler av fjellet med verdi for friluftsliv. Området er del av et verna vassdrag; 012/3 
Norefjellområdet. Begrunnelsen for vernet er følgende; Vassdragsobjektet ligger i nedre deler av 
Drammensvassdraget og omfatter mange små elver og vann som drenerer til Hallingdalselva, Krøderen og 
Simoa. Området inngår i et attraktivt og variert landskap som er viktig for friluftslivet. Området er et 
restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget området. Det er kun en bekk av størrelse inne i området.  

Utsnitt fra Naturbasen. 
 
3.3.3 Risiko og sårbarhet  
Det er ingen registreringer i området på NVE Atlas utover alminnelig aktsomhet for snø- og jordskred.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra 
NVE Atlas, 
26.04.2020 
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Vannforsyning i området i dag er basert på borebrønner i løsmasser/ fjell. Tempelseter Vann og 
Avløpsselskap leverer vann til østre del av området, og det er avtale om videre utbygging av ledningsnett 
inn i området for både vannforsyning og avløp.  
 

Utsnitt fra NGU; Granada, registrerte borebrønner for vannforsyning, (5.8.20)   
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4 PLANFORSLAGET 
 
4.1  Formål 
Planområdet omfatter totalt ca 309 daa. Området reguleres til følgende formål: 
 
1.         Bebyggelse og anlegg:   Fritidsbebyggelse, frittliggende  BFF 
             PBL § 12-5, nr 1    Skiløypetrase    BST 
       Trafo     BE 
        
   
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
   PBL § 12-5, nr 2    Veg     SV  
      Parkering    SPA 
 
3.  Grønnstruktur:     Turveg     GTD 
 PBL § 12-5, nr 3    Friområde    GF 
 
4.  Landbruks-, natur og friluftsområder  Friluftsområde    LF  
 PBL § 12-5, nr 5                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.2  Arealbruk, utnyttelse og høyder 
 
4.2.1 Fritidsbebyggelse 
Planforslaget omfatter totalt 23 nye tomter for fritidsbebyggelse med noen nye adkomstveger. Det er 52 
tomter i området, 36 eksisterende hytter i området, 1 under oppføring og 2 ubebygde tomter som 
fortsatt tilhører grunneiere.  
 
Det åpnes for fritidsbebyggelse med BYA = 200 kvm på alle tomtene, i tillegg kommer utendørs parkering 
på 36 kvm. BYA kan fordeles på flere bygninger. De enkelte tomtene er vurdert med tanke på utforming 
av hyttene, og i bestemmelsene spesifiseres mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng og 
maksimal bredde på bygningene på hver enkelt tomt. Slake tomter kan bebygges med alle typer hytter, 
mens det for tomter med mer stigning er satt en begrensning i forhold til bredde ut ifra et ønske om å 
sikre god terrengmessig utforming av tomtene. Mønehøyde er satt ut ifra hensynet til landskapsbilde og 
fjernvirkning i tillegg til et ønske om at de enkelte hyttene ikke skal skygge for hverandre.  
 
4.2.2 Skiløyper og turveger 
Eksisterende skiløypenett ut til hovedløypenettet er lagt inn i planen. Det tilrettelegges for ekstra 
tilførselsløype inn i området kan friluftsområde fram til og i område for skileik.  
 
4.2.3 Trafo 
Det er to eksisterende nettstasjoner i området. Midtkraft vil kontaktes med tanke på fremtidig behov.  
 
4.2.4 Adkomstveger 
Vegformålet omfatter kjøreveg og areal for grøft og fylling/ skjæring. Hovedadkomstvegen inn i området 
er regulert med 8 m reguleringsbredde (kjøreveg pluss skulder/ grøft). Adkomstveger inne i området er 
regulert til felles adkomstveger for hyttene som sokner til vegene. Større adkomstveger er vist med 8 m 
reguleringsbredde, og mindre stikkveger er vist med 6 m reguleringsbredde. Alle veger i området er felles. 
Vegene er i hovedsak tilpasset landbruksveg klasse 3, men kortere strekninger har mer stigning. Dette er 
tilfelle også for eksisterende vegnett i området. Det tilrettelegges for utbedring av eksisterende vegnett 
på særlig vanskelige steder.  
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4.2.5 Landbruks-, natur og friluftsområder 
Grøntareal er foreslått regulert til friluftsområde. Dette for å sikre at områdene ikke snauhogges og at 
områdets verdi som tur- og oppholdsområde for brukere av fritidsbebyggelsen ikke forringes eller hindres. 
Det tillates tilrettelegging for stier og løyper. Eksisterende stier og løyper skal ikke sperres eller hindres. 
 
Et større delområde er avsatt til felles friområde med skileik og tilførselsløype til skiløypenettet, (ca 10,6 
daa).   
 
 
4.3  Overordnet terrengforhold, landskap og fjernvirkning 
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og landskapskvalitetene 
omkring oss. Fjellområdene har høy verdi både som landskaps-, og naturområder, for friluftsliv og for 
rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer.   
                      
I randsona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert. Området er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan og fortetting er en nasjonal politikk med tanke på hyttebebyggelse. Dette er rammene 
for forvaltning av området. Fortetting vil i tillegg sikre mulighet for etablering av felles vann og avløpsnett 
i området.    
 

Utsnitt fra kommunens kartsider. Hvite partier i kartet synliggjør høgfjell. Eiendomsgrensene markert med rødt 
synliggjør omfanget av fritidsbebyggelse opp mot fjellområdene. 
 
Planområdet med fortetting/ utvidelse er lokalisert i nedkant av høgfjellområdet. Skåråliåsen er en 
markert fjellrygg som stikker fram i terrenget vest for området og danner vestre del av en skålform med 
Åselva som et lavbrekk i midten. Planområdet er lokalisert i den sørvendte lia lenger øst. I det store 
landskapsbildet utgjør Skåråliåsen et markert landskapselement som delvis skjermer lisida som 
planområdet er del av. 
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Terrenget flater av innover fjellet bak bebyggelsen, men det lokale terrenget i planområdet er småkupert 
med mindre høydedrag som delvis gir ryggdekning for bebyggelsen. Enkelte av de eksisterende hyttene er 
lagt høyt i terrenget, og blir mer synlige enn nødvendig. Nye tomter er plassert lavere i terrenget og rundt 
høydedragene.  
 
Området har også god vegetasjonsdekning som vil skjerme bebyggelse og anlegg.  
Tomtene er lagt til områder med vegetasjon og tørrlendt mark. Større myrområder er ikke berørt. Mindre 
myrområder utgjør grønne korridorer i planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er flott utsikt utover dalen fra store deler av området. Foto viser utsikten fra tomt 3.  
 
 
 
 

Markert  
landskapsform 

Myr 
Større  
myrområde 

Solevannet 
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4.4 Plassering og terrengtilpassing av nye tomter 
Gamle hytter har begrenset størrelse og er gjerne bygget på pilarer, noe som medfører mindre inngrep i 
terrenget. Ny bebyggelse er ofte bygget med plate på mark og en del hyttetyper har frambygg som 
tilsier at bredden på hytta blir like stor som lengden. Denne type bebyggelse er for eksempel lite egnet i 
områder med brattere terreng.  
 
For å sikre begrensede terrenginngrep er hver tomt i dette området særskilt vurdert med tanke på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
egnet størrelse, høyde og utforming av bebyggelsen. Bestemmelsene fastsetter med bakgrunn i dette 
differensiert maksimal mønehøyde, og i tillegg maksimal bredde for bygningene på de tomtene det 
vurderes å være avgjørende for god terrengutforming. Dette er en viktig forutsetning ved salg av 
tomtene slik at tomtekjøpere er kjent med de begrensningene som gjelder for tomtene.  
 
På tomter med bratt terreng kan også byggegrense mot veg være et forhold som må vurderes særskilt. 
Byggegrenser mot veg er tegnet inn på plankartet og er redusert til 2m fra formålsgrense der dette er 
viktig av hensyn til terrengtilpassing.  
 
Nye tomter er søkt tilpasset nabobebyggelse, terreng og adkomstmuligheter. Enkelte tomter som ble 
vurdert med gode tomteplasseringer hadde vanskelige adkomster og er ikke foreslått i planen.  
De eksisterende usolgte tomtene i området er justert etter terreng, grenser og adkomstvurderinger, men i 
samme område.  

Helningskart; tomtene 2 og 21, 22 og 23 er delvis innenfor mørkegrønn farget område (inntil 30 graders 
helning). Ingen tomter er plassert innenfor lysegrønn eller gul farge på helningskartet.   
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Tomt 1 vurderes i liten grad å sjenere naboer, har god terrengplassering og forholdsvis skjermet 
beliggenhet.  
 

Vegen opp vest for ny tomt 1. Trafo til høyre. 
 
Tomt 2 er bratt, men har god utsikt og vil ikke sjenere naboer. Tomt 3 er flat og har flott utsikt. Adkomst 
må skje fra vest. Ny hytte vil ligge vest for eksisterende hytte på naboeiendommen, men vil ikke ta 
utsikten utover dalen. 

Adkomstvegen vil komme opp langs med skråningen i midten av bildet. 
 

Utsikt fra gbnr 146/42. Tomt 3 er lokalisert 7m lavere i terrenget med adkomstveg inn fra høyre i bildet.  
Det er flott utsikt fra området. 
  

Ny tomt 1 

Ny tomt 2 

Ny tomt 3 
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Området for kryssing av bekk med veg til tomtene 2 og 3.  Høydebrekket tas ned 1-1,5m for å utbedre 
stigningsforholdene i eksisterende veg. 
 
 
Tomt 4 er lokalisert tett på hovedvegen. Eier av hytta på nordsida er opptatt av at bebyggelsen ikke skal ta 
utsikt og sol, og byggegrense er lagt slik at hjørnet nordøst på tomt 4 ikke kan bebygges av hensyn til 
denne naboen.  

Tomt 4 sett fra nordsida av vegen. Adkomst inn til feste 40 flyttes etter avtale slik at det er rom for tomt 4 
på flata.  
 
Tomtene 5-14 er alle lokalisert i et lavereliggende område uten annen bebyggelse. Her er terrenget stedvis 
bratt og framkommelighet med veg og plassering av ny bebyggelse på hyllene har lagt grunnlag for 
foreslått utnyttelse. Nederste stikkveg vil være bratt, men er kort og det kan tilrettelegges for parkering 
lenger opp på vanskelige dager. 
 
 
 
 
 

Kryssing av bekken Høydebrekk tas ned 

Ny tomt 4 
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Veg til tomtene 5-14 er lagt i kanten av myra til venstre i bildet.  
 

Foto fra tomt 6.  
 
Tomtene 15 og 16 kan etableres i forlengelsen av en eksisterende veg. Tomtene har god ryggdekning i 
terrenget. Tomt 17 og 18 er lokalisert på en lav åsrygg i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
 

Foto fra tomt 18, sett mot nordøst.  
 
Tomt 18 er justert litt vestover etter offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 

Gbnr 146/60 Tomt 18 
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Tomt 19 ligger inntil hovedvegen. En eksisterende sti legges om forbi tomta til en tørrere trase. Tomta 
ligger lavt og vil ikke være til sjenanse for øvrig bebyggelse. Tomt 20 er lagt i et område som tidligere var 
friområde. Arealet ligger lavt i terrenget og ny bebyggelse vil ikke være landskapsmessig utsatt. 
Høydeforskjellen opp til 146/85 er 5 m, og det er med bakgrunn i hensynet til denne satt krav til maksimal 
mønehøyde på 5,0 m. Kollen nordøst for tomta er bevart som felles utsiktspunkt.  
 
Tomtene 21,22 og 23 ligger i daldraget nordøst i planen, utenfor område avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Tre eksisterende tomter, to av dem bebygd (146/71 og 146/69), er lokalisert 
like langt inn mot fjellet, ca 15 m høyere oppe i terrenget mot vest. En kolle skjermer området mot øst. 
Tomtene ligger på ei lita hylle i terrenget, og det er satt begrensninger på tillatt bredde for ny bebyggelse.  
 

Foto fra område for tomtene 21,22 og 23. Hytta på bnr. 71 stikker så vidt opp i horisonten til venstre.  
 

Foto fra veg til tomtene 21,22 og 23. Veg i bildet er til tomt 2x, og ny adkomstveg er lagt ned til venstre i 
bildet, krysser over myra og følger kanten videre innover på vestsida av daldraget.   
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4.5  Adkomstveger og parkering 
Første del av Rupemyrveien er bare delvis lokalisert på eiendommen som nå planlegges. Den første 
bakken er bratt og smal. Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse og mindre omlegging av vegen som 
tilsier noe bedre stigningsforhold i tillegg til breddeutvidelse i svingen. Dette er positivt for 
trafikkavviklingen til området.  
 
Det tilrettelegges også for stedvis utbedring av eksisterende vegtraseer inne i området, krysset på 
nordsida av vegen ved tomt 4 omlegges og utbedres og adkomstvegen opp mot nytt kryss til tomtene 2  
og 3 tas ned 1m i høyde på bakketoppen nord for gbnr 146/62 for å utbedre stigningsforholdene.  
 
Adkomstveg til tomtene 2 og 3 blir liggende i sidebratt terreng. Det er søkt å følge ei hylle i terrenget slik 
at inngrepet reduseres. Det tilrettelegges for en kryssing av bekken i et skjermet område.  
 
Veg til tomtene 2x, 21,22 og 23 vil utgjøre del av turstien ut til fjellområdene. Vegtraseen er slak og godt 
terrengtilpasset i første del, og stiger noe opp til tomtene lengst i nord. 
 
Veg til eksisterende bnr. 40 er lagt om. Nytt kryss benyttes også til tomtene 5-14. Vegtraseen er lagt i 
østkanten av myrområdet ned til tomt 5. Nedre del av adkomstvegen er forholdsvis bratt. Det er 
imidlertid begrenset med bebyggelse som sokner til denne delen av vegen.  
 
Adkomst til tomtene 15 og 16 er en videreføring av dagens veg til bnr. 39, og vil også gi veg til 
eksisterende tomt 146/52. Vegen er lokalisert godt i terrenget – i ytterkant av myra og stignings-
forholdene er greie.  
 
Tomtene 17 og 18 får adkomst over del av 146/59. Det er inngått en avtale om makeskifte slik at eier av 
bnr. 59 er kompensert for ulempen dette medfører i form av utvidet areal øst for tomta. Vegen er lagt i et 
søkk i terrenget mellom bnr. 59 og ubebygd tomt med bnr. 53.  
 
Eier av gbnr 146/72 har 
ønske om adkomstveg. 
Dette lar seg vanskelig 
løse fra nord og en veg 
er inntegnet i planen 
nordvest for skileik-
området. Traseen er 
lagt inne i et 
vegetasjonsbelte i 
kanten av myra og vil 
bli lite synlig. Øvre del 
av traseen er bratt.  
        
Foto fra område for skileik med ny trase for adkomstveg til nr 72 i bakgrunnen. 
 
De eksisterende tomtene 3x, 4x og 5x har fått justert plassering i forhold til tidligere plan. Adkomst er lagt 
fra en felles avstikker som legges ned fra hovedvegen og rundt kollen.  
 
 
4.6  Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet 
Stier og løyper er viktig for brukere av fjellområdene i et større perspektiv. Området er godt egnet til 
opphold og friluftsliv med fine turområder og god tilgang til fjellet med et omfattende løypenett. Det er 
etablert skiløype fra Stordalen vest for området inn til Istjern, Løypa passerer nord for området med 
mulighet for tilknytning. I tillegg tilrettelegger planen for tilførselsløype inn i området.   
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Område for kryssing med ny tilførselsløype. Kryssing søkes lagt slik at skiløypa er flat eller har stigning inn 
mot vegen så kryssing skjer i sakte tempo og med god oversikt. 
 
 
4.7  Grøntstruktur, vann og vassdrag, vegetasjon, biologisk mangfold og 
naturmangfoldloven 
Gjeldende plan har avsatt hoveddelen av grøntarealene til friluftsområder, med noen felles grøntområder 
imellom på mindre høydedrag og områder for felles leik. Hoveddelen av grøntarealene videreføres som 
friluftsområder. To mindre høydedrag som er viktige å bevare for allmenheten, i hovedsak av landskaps-
messige hensyn, opprettholdes som felles friområder. Et stort sentralt område avsatt til felles friareal er 
egnet for skileik og tilførselsløype for ski ut til løypa i Stordalen kan anlegges i dette området. Rupemyr og 
større myrområder nord for utbyggingsområdet bevares og danner store luftige arealer uten inngrep.  
 
 

Foto fra området for skileik. 
 
Bekkedraget vest for tomt 1X ivaretas. Det er behov for en ekstra kryssing for adkomstveg til tomtene 2 
og 3. Denne legges skånsomt i terrenget. Tomtene 5-14 er de eneste i området som er lokalisert lavt i ter-
renget og hvor overvann kan være et tema. Et mindre myrområde nord for tomt 6 med et myrsig ut er 
viktig å tilrettelegge som flomveg. Vegtraseer i området skal legges på duk og etableres på en slik måte at 
ikke myrene dreneres ut.  
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Fortettingen vil i liten grad medføre endringer med hensyn til vegetasjon. I området for tomtene 5-14 er 
det tettere og større barskog, i hovedsak gran.  I disse områdene må skogen tynnes for å oppnå utsikt og 
solforhold for ny bebyggelse.  
 
Det er ikke registreringer av verneverdige arter eller naturtyper i området. Arealene er tidligere utbygget, 
og en fortetting/ mindre utvidelse vurderes i liten grad å endre forholdene i området for plante- og 
dyreliv.  
 
 
4.8  Barn og unge 
I gjeldende plan var det avsatt arealer til felles grøntareal. Dette videreføres i hovedsak i området.  
I området for skileik foreslås det tilrettelagt tilførselsløype for ski som vil sikre god tilgang ut til 
hovedløypenettet.  
 
Det er avsatt spesifikke områder i planen til lek og opphold. Det er i tillegg gode grønne korridorer i 
området og planen tilrettelegger for løyper og stier, som er positivt for barn og unge.  
 
 
4.9 Alternativ energi 
Det er strøm i området i dag. Eventuelt behov for videre utbygging vil avtales med Midtkraft. 
Bruk av alternative energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Det viser seg at mange i dag benytter 
eksempelvis varmepumpe som energibesparende tiltak. Det vil også være naturlig å tilrettelegge for 
vedfyring i denne type områder.  
 
Solceller er også mer og mer aktuelt, og i bestemmelsene presiseres at det er tillatt med solceller med 
matt utforming på tak. 
 
 
4.10  Sanitærteknisk standard 
Det planlegges for høy sanitærteknisk standard for planlagt ny og eksisterende bebyggelse gjennom 
tilknytning til Tempelseter vann og avløpsselskap, TVA.  
 
Dagens vannforsyning til eksisterende bebyggelse er gjennom borebrønner i løsmasser/ fjell for 
hoveddelen av hyttene med innlagt vann. I østre del av området leverer TVA vann. Det tillates ikke nye 
enkeltløsninger innenfor området, TVA vil utvide sitt ledningsnett til å omfatte hele området på sikt.  
 
 
4.11  Renovasjon 
Område for renovasjon er etablert i Eggedal sentrum og ved saga ved Tempelvegen opp til området. 
Denne er felles for store deler av hyttene som sokner til dette vegsystemet. Tiltaket vil medføre noen 
flere brukere av dette tilbudet.  
 
 
4.12  Beredskapsmessige forhold 
Det er planlagt adkomst i nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området sikrer dette at 
beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Området er vurdert iht sjekkliste for risiko og 
sårbarhetsvurderinger iht DSB sin veileder fra 2017 med tilleggstema.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser, konsekvensen av disse og 
foreslår risikoreduserende tiltak der det er mulig/ aktuelt.  
Sannsynlighet inndeles etter skalaen; Lav – Middels – Høy. 
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Konsekvenser inndeles etter skalaen;  Liten - Middels – Stor: og omfatter temaene:  
Liv og helse:  Konsekvens ift:  Dødsfall, skader og sykdom  
Stabilitet:  Konsekvens ift:  Manglende dekning av grunnleggende behov.  

Forstyrrelser i dagliglivet. 
Materielle verdier: Konsekvens ift: Økonomiske tap 
 

KATEGORI SANN--SYN-
LIGHET 

KONSEKVENS FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE 
TILTAK 

     
Ekstremvær  
Lyn- og tordenvær Middels Liv og helse: Liten 

Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

 

Flom  
Overvann Lav Liv og helse: Liten 

Stabilitet: Middels 
Materielle verdier: Liten 

Tilrettelegging av gode, åpne grøfter 
langs med vegtraseer for å sikre god av-
renning og trygge flomveier.  

Skred og grunnforhold  
Skred (Kvikkleire, jord, 
fjell, snø) inkludert se-
kundærvirkninger. 
 

Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Middels 
Materielle verdier: Liten 

Utbygging er ikke foreslått i bratte områ-
der med løsmasser.  
NVE Atlas viser ikke risiko for skred i om-
rådet utover generelt aktsomhetsområde 
for snøskred og steinsprang.   
Tilrettelegging av sidearealer   ved utbyg-
ging med stigning maksimalt 1: 1,5.  
 

Radonfare Høy Liv og helse: Middels 
Stabilitet: Ikke relevant 
Materielle verdier: Ikke rele-
vant 

Krav i TEK 17 til radonsikring. 

Skog og lyngbrann  
Skogbrann Lav/ Middels Liv og helse: Liten 

Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Middels 

 

Lyngbrann Lav/ Middels Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Middels 

 

Næringsvirksomhet  
Utslipp av farlige stof-
fer 

Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

Næringsvirksomhet i området er begren-
set til uttak av tømmer innenfor bestem-
melsene for planen. Det er liten risiko for 
utslipp i området.  

Akutt forurensning Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

Tilgjengelige lover og forskrifter som 
hindrer forurensning. 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/ infrastruktur  
Distribusjon av for-
urenset drikkevann 

Lav Liv og helse: Middels 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

Gjeldende forskrifter for sikring av drik-
kevannskilder.  

Bortfall av energiforsy-
ning 

Lav/ Middels Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Middels 
Materielle verdier: Liten 

Rydding av skog langs eventuelle kraftlin-
jer, sikring mot tiltak i områder med led-
ningsnett i bakken.  

Bortfall av telekom/ 
IKT 

Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 
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Svikt i vannforsyning Middels Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Middels 
Materielle verdier: Liten 

Gode rutiner for vedlikehold/ service av 
vannforsyningssystemet.   

Svikt i avløpshåndte-
ring/ overvanns-hånd-
tering 

Middels Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Middels 
Materielle verdier: Liten 

Gode rutiner for vedlikehold/ service av 
avløpsrenseanlegget med tilhørende led-
ningsnett. 

Svikt i framkommelig-
het for personer og 
varer 

Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

 

Svikt i nød og red-
ningstjenesten 

Lav Liv og helse: Middels 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

  

Fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende eller 
kjørende.  

 

Langs internveger 
 

Lav Liv og helse: Middels 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

Vegtraseene har delvis sterk stigning, og 
vinterstid kan det være behov for litt has-
tighet for å komme opp bakkene. Nye ve-
ger har slakere stigning enn de eksiste-
rende vegene i området. Det er begren-
set trafikkmengde i området.  

Til friluftsområder 
 

Lav Liv og helse: Liten 
Stabilitet: Liten 
Materielle verdier: Liten 

Hyttene er lokalisert i umiddelbar tilgang 
til friluftsområder. 

 
Risiko og sårbarhetsanalysen avdekker ikke forhold som krever særskilt utredning.  
 
Risiko for uvær, lyn og torden medfører ikke særskilt fare her, og det er ikke behov for spesielle tiltak 
utover det som er normalt. Forhold knyttet til svikt i strømforsyning, risiko for forurenset drikkevann mv er 
heller ikke større her enn vanlig og det er krav til prøvetaking og service på vann og avløpsanlegg.  
 
 
4.13  Kulturminner 
Det ble ikke stilt krav til registrering i området fra kulturminnemyndighetene. Registreringer er 
gjennomført i forbindelse med tidligere planer i området.  
 
Bestemmelse om meldeplikt ved funn under anleggsarbeidet er satt inn.  
 
 
4.14  Klima og miljø 
Planen legger opp til fortetting i et allerede utbygd område. Arealet er avsatt i kommuneplanens arealdel 
og viderefører eksisterende infrastruktur, i tillegg til å muliggjøre oppgradering for eksisterende 
bebyggelse.  
 
Bekkeløp i området går uhindret, det etableres kun kryssinger. Det er ikke fiskeførende bekker i området 
og utbyggingen vil i liten grad øke andelen tette flater og problemet med avrenning.  
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
5.1  Arealbruk og trafikkforhold 
Nye tomter for fritidsbebyggelse er lokalisert som innfyllingstomter og med en ny gruppe av bebyggelse i 
sør med 10 nye tomter.  Tomtene vil i liten grad endre hovedstrukturene i området, viktige grønne 
strukturer opprettholdes og åpne myrarealer bevares. Området med nye tomter i sør er lokalisert lavt i 
terrenget og i et tilnærmet ubrukt område.  
 
Trafikken til nye tomter vil benytte eksisterende vegadkomster fram til området med noe økt trafikk som 
konsekvens. Antallet tomter er lavt, og trafikken begrenset.  Det tilrettelegges for noe utbedring av 
eksisterende vegtraseer. 
 
Tomtene 21,22 og 23 er lokalisert utenfor byggeområde i kommuneplanens arealdel. Tomtene vil ikke ha 
vesentlige konsekvenser for vegetasjon, naturmangfold eller landskapsmessige forhold. Ny bebyggelse på 
tomtene vil ikke ha konsekvenser for sol eller utsikt på nærliggende eksisterende bebyggelse.  
 
Avbøtende tiltak 
Utbedring av eksisterende vegtraseer; omlegging av hovedveg inn til området for å utbedre 
stigningsforhold og bredde, omlegging av kryss ved ny tomt 4, utbedring av stigningsforhold ved å ta ned 
høyde på vegen før avkjøring til nye tomter 2 og 3.  
 
Tilrettelegging av tilførsels\løype inn på skileikområde vil redusere behovet for å benytte innerste del av 
bilvegen for å komme til skiløypene ut mot fjellet. Kryssing er lagt oversiktlig og slik at skiløpere har lav 
fart. 
 
 
5.2  Landskap og terrengforhold 
Ingen av tomteplasseringene vil ha vesentlige konsekvenser for fjernvirkning. Eksisterende bebyggelse er 
plassert på mer fremtredende steder i landskapet.  Veger og tomter vil ha betydning for de lokale 
landskapsforholdene. Utfordringen i bratt terreng består i å etablere veger og bebyggelse uten for store 
fyllinger og skjæringer som har negative konsekvenser for omgivelsene. Konsekvensene av dette er at 
vegbygging vil medføre noe mer skjæring/ fylling. I tillegg vil hyttetyper med brede bygninger medføre 
mer skjæring/ fylling på tomtene.  
 
Avbøtende tiltak 
Stedlige masser ivaretas og benyttes for tildekking av uorganiske masser i skjæringer. Dette vil sikre rask 
reetablering av vegetasjon langs alle vegtraseer og øvrige anlegg.  
 
Tomteplasseringene i området er vurdert opp imot bestemmelsene knyttet til fylling/ skjæring og 
synlighet/ utsikt. Med bakgrunn i dette gir bestemmelsene særskilt tilpassede regler med hensyn til 
maksimal bredde på bygninger og maksimal mønehøyde for hver enkelt tomt.  
 
Det er søkt å plassere nye tomter og adkomstveger på hyller og i områder skjermet av vegetasjon.  
 
 
5.3  Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellområdene 
Utbygging i området hensyntar eksisterende stier og løyper ved bevaring eller omlegging av disse. Det 
tilrettelegges for ny tilførselsløype. Tiltaket vil ikke medføre begrensninger i tilgjengelighet, og i liten grad 
påvirke dagens turstier ut til fjellområdene.   
 
Avbøtende tiltak 
Hovedløyper og tilførselsløype/ stier sikres i planforslaget.  
Det tilrettelegges for tilførselsløype inn i området.  



Reguleringsplan 2019005 Rupemyr, Fritidsbebyggelse, Sigdal kommune 26 

5.4  Barn og unge 
Tiltaket vurderes å ha liten konsekvens for barn og unge ut over konsekvenser vurdert under punkt 
friluftsliv. Forhold knyttet til trafikksikkerhet vurdert og ivaretatt i planarbeidet.  
 
Et større område sikres til skileik og tilførselsløype for ski. Det er også ivaretatt felles utsiktspunkter i 
området. 
 
 
5.5  Grønnstruktur, vegetasjon, biologisk mangfold  
Utbygging vil medføre endringer i grønne strukturer og vegetasjon. Grønne korridorer bevares imidlertid i 
planforslaget.  Konsekvensene for grønnstrukturen vurderes med dette å være begrenset.  
 
Utbyggingen legges til arealer med fast bakke og i all hovedsak vegetasjonsdekning. Bestemmelsene fast-
setter at snauhogst ikke skal skje i området. Tiltaket har ikke vesentlige konsekvenser for vegetasjonen i 
området.   
 
Området omfattes av sone for verna vassdrag. Forholdet til vann og avløp er sikret gjennom at avløpet 
føres ut av området til etablert fellesanlegg.  
 
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registreringer av arter eller naturtyper innenfor området.  
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved utøving av 
offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet.  
Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap 
som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, 
Naturbase og Skog- og landskap samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut for hele 
planområdet. Det er ingen registreringer i området.  
Tiltakets risiko for betydelig skade på naturmangfoldet synes med dette begrenset og det vurderes at 
naturmangfold av ikke berøres vesentlig grad av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i 
hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.   
 
I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” prinsippet vektlegges i liten grad i 
denne saken. Omfanget av ny bebyggelse er begrenset og stier og løyper ut til fjellområdene 
opprettholdes. Brukere vil i all hovedsak benytte seg av disse som allerede i dag er brukt og etablert. Det 
er store uberørte fjellområder innenfor ny/ eksisterende bebyggelse. 
 
§ 10 Kommuneplanens arealdel har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt aktuelle utbyg-
gingsområder. Planforslaget er i hovedsak i overensstemmelse med kommuneplanen.  
Det omsøkte tiltaket for fritidsbebyggelse berører områder av generell karakter. Forslag til regulerings-
plan for området utnytter et fortettingspotensiale og de arealene som ansees å være egnet i området – 
samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer.  
 
Den planlagte utbyggingen vurderes med dette ikke å ødelegge leveområder for truede eller nær truede 
arter og prinsippet om samlet belastning iht § 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  
 
§ 11 og 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset, metodene er utprøvde og 
skadeomfanget ansees å være lite. Veger og tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best 
mulig å ivareta natur og landskapsmessige forhold.  
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Avbøtende tiltak 
Planbestemmelsene setter krav til bevaring av vegetasjon, samt at flatehogst ikke tillates i områdene. Det 
er i tillegg satt inn en bestemmelse til friluftsområdene at tørre trær og furugadder skal bevares så langt 
det er mulig.  
 
 
5.6  Kulturminner 
Tiltakene vil ikke ha konsekvenser for kjente kulturminner. Meldeplikten sikrer at eventuelle funn ved 
gjennomføring av tiltakene varsles.  
 
 
5.7  Risiko og sårbarhet 
Tiltakene vurderes ikke å ha negative konsekvenser med hensyn til risiko og sårbarhet.  
Det tilrettelegges for noe utbedring av vegnettet som har enkelte vanskelige bratte partier.   
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6       GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER TIL SAKEN 
 
6.1 Innkomne merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for  

Rupemyr, PlanID 2019005, Sigdal kommune 
 

  
Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 
14.01.2020 

 

Plan og bygningsloven gir viktige føringer og verdier for planleggingen. Viser også til 
fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging og oversikt over over-
ordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Fylkesmannens ansvarsom-
råde.  
Viser til statlige planretningslinjer for: ..Klima og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018), ..Samordnet bolig og arealplanlegging (2014) og RPR for vernede vassdrag 
(1994). 
 
Tema som fylkesmannen vurderer som viktige i dette området er:  
Naturmangfold, det vises til naturmangfoldloven og §§ 8-12. Åpne myrområder skal 
identifiseres og merkes av i plankartet og ivaretas i planarbeidet. Naturtypen er vik-
tig også for hydrologien i området og det fremheves naturbaserte løsninger for 
håndtering av nedbør.  
 
Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges ved fortetting. Viser til estetikk i 
plan og byggesaker. Da deler av området er bratt anbefales en landskapsanalyse. Fø-
ringene i T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse bør legges til grunn ved videre 
planlegging.  
 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Alle områder (ute 
og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper.  
 
Det er viktig å bevare og etablere ny blågrønn struktur. Vann og grønnstruktur er vik-
tig for trivsel og har verdi i mange sammenhenger.  
 
Norefjell er et kjent og viktig fjellområde for friluftsliv. Skiløyper og turstier må regi-
streres og tegnes inn i plankartet. Det bør utredes hvordan en fortetting i området 
vil påvirke friluftsinteresser og kvaliteter som er del av området og tilliggende area-
ler.  
 
Alle planer skal omfatte en ROS-analyse som viser risiko og sårbarhetsforhold som 
har betydning for om arealene er egnet for utbygging. 
 
Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp gjennom gode løsninger for ener-
giforsyning, arealbruk og transport. Reguleringsplanen må følge opp relevante fø-
ringer fra kommunens klima- og energiplan.  
 
Alle planområder vil håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag og sjø. Eksiste-
rende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen bidrar 
til måloppnåelse i samsvar med regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- 
Viken (2016-2021). Målsetting er minimum god økologisk og kjemisk tilstand. Tiltak 
for å håndtere overvann i området må vurderes i planarbeidet.  
 

Kommentar: Tema som tas opp vil belyses i planbeskrivelsen/ øvrig planmateriale.  
  

Mattilsynet, 
13.01.2020 

Forventer at konkrete løsninger for drikkevann innarbeides i planmaterialet. Dersom 
området skal knyttes til eksisterende vannforsyning pekes det på at vannverket må 
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vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at trygt og tilstrekkelig drikkevann 
kan leveres til alle nye enheter.  
Nye vannforsyninger, utvidelser og endringer av eksisterende vannforsyningssyste-
mer skal registreres hos Mattilsynet før byggestart jf. drikkevannsforskriften § 17. re-
gistreringene kan utløse videre krav om plangodkjenning jf. § 18.  
 

Kommentar: Kapasitet på vannforsyning er sjekket ut. 
Eventuelle nye systemer vil bli meldt inn. 
 

NVE, 
15.01.2020 

Generelt innspill. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge 
skader fra flom- erosjon og skred. Hensynet til flom må også sees i sammenheng 
med lokal overvannshåndtering.  
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper kan medføre konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Dersom planen berører energi interesser bør berørte energiselskap in-
volveres tidlig.  
NVE prioriterer reguleringsplaner der det er behov for faglig bistand, og ber om at 
dette tydeliggjøres i oversendelsesbrev.  
 

Kommentarer: 
 

Det vurderes ikke å være særskilte utfordringer i området knyttet til ras/skred, flom 
eller overvann. Forholdene vurderes og kommenteres i planbeskrivelsen.  
 

Buskerud fylkes-
kommune 

11.12.2019 

Viser til regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 som viktig føring 
for planarbeidet. Her vektlegges bl.a. sammenhengende grønnstrukturer gjennom 
hytteområdene ut til omkringliggende natur og friluftsområder. For å ivareta frilufts-
interesser anbefales at plassering av grønne strukturer sees i sammenheng med ek-
sisterende og planlagte stier og løyper i området.  
Viser til 100 m beltet mot vann og vassdrag. Ser det som positivt at myrer avmerkes 
og søkes ivaretatt.  
Terrenget er delvis bratt, viser til T-1450 planlegging av fritidsbebyggelse som tar 
opp i seg tilpassing av fritidsbebyggelse til landskap og terreng. Anbefaler at momen-
tene tas inn i planarbeidet og gjenspeiles i bestemmelsene. Ber om at helningskart 
legges inn i planbeskrivelsen.  
 
Det er avklart at det tidligere er gjennomført registreringer i området og ny registre-
ring kreves ikke. Bestemmelse knyttet til meldeplikt må settes inn.  
 

Kommentar: Det er ikke foreslått å bygge ned stier eller løyper. Sti ved tomt 19 flyttes fra våte 
partier til tørrere grunn, mange bruker denne veien også i dag.  
 
Helningskart legges inn i planmaterialet.  
Bestemmelse knyttet til meldeplikt er tatt med.  
 

Statens vegve-
sen 

12.12.2019 

Viser til kommuneplanen og mener at planen bør holde seg til område for fritidsbe-
byggelse i kommuneplanens arealdel. 
Registrerer at det foreslås 23 nye tomter for fritidsbebyggelse. Viser til tidligere utta-
lelser knyttet til krysset med fylkesveg 287 (Eggedalsvegen – Tempelsetervegen) i 
andre reguleringsplaner i området, og forutsetter at krysskapasiteten og behov for 
utbedring av krysset vurderes i det videre planarbeidet.  
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Kommentar: Det er gjennomført noe opprusting i kryssområdet. Vegen benyttes av fritidsbebyg-
gelse i et stort område, og spørsmålet må vurderes i en større sammenheng.  
Tomter utenfor byggeområde i kommunedelplanen forholder seg til grense mot fjel-
let tilsvarende gjeldende reguleringsplan. Forholdet vil vurderes ved rullering av 
kommunedelplanen. 
 

Rupemyra hyt-
teeier-forening 

 

Viser til at det er gjennomført flere fortettinger tidligere i området og at forutset-
ningene som dages hytteeiere har lagt til grunn for sine etableringer endres nok en 
gang med dette forslaget. 
 
Primært ønskes ingen fortetting da dette vil forringe både rekreasjonsverdi og øko-
nomisk verdi i området. En eventuell utbygging vil medføre store inngrep i myrområ-
der, bekkefar og annet sårbart naturmiljø. Blant annet stilles det spørsmålstegn ved 
at konsekvensutredning ikke er nødvendig.  
 
Dersom gjenbruk av infrastruktur er hensikten bør ny bebyggelse skje i utkanten av 
området og slik at hverken utsikt, solforhold eller innsyn forverres for eksisterende 
bebyggelse.  
 
Trafikken på Rupemyrvegen vil øke vesentlig. Vegen er stedvis både bratt og uover-
siktlig. Det forutsettes opparbeidelse av en skitrase slik at barn og voksne slipper å 
benytte vegen til og fra skiløypene.  
Det forutsettes at grønne korridorer opprettholdes og at hogst gjennomføres ved 
behov.  
Det foreslås at det settes av et anleggsbidrag per solgte tomt til oppgradering av ski-
løyper, etablering av sykkelsti og eventuell annen felles infrastruktur.  
 

Kommentar:  
 

Det er uheldig med gjentatte endringer innenfor allerede regulerte områder.   
Det må imidlertid påpekes at 10 av de foreslåtte nye tomtene nettopp er lokalisert i 
et eget område sør i planen hvor ny bebyggelse i liten grad vil berøre eksisterende 
bebyggelse utover trafikkøkningen på eksisterende vegnett. Bakken inn til Rupemyr-
området foreslås utbedret, i tillegg til vegkryss ved tomt 4 og bakken opp til avkjø-
ring til tomt 2 og 3. 
 
Skiløype inn til feltet ved ny tomt 19 og ned mot skileikområde vil prepareres og 
medføre at en unngår delt bruk av indre del av vegen.  
 
Vann og avløp vil føres inn i område. 
 

Arve Johansen 
145/156 

16.12.2019 

Eiendommen grenser til reguleringsplanen. Forslaget vil medføre store konsekven-
ser. Hovedterrassen er lokalisert mot området hvor tomtene 2 og 3 er foreslått loka-
lisert. Hadde ikke kjøpt eiendommen dersom de hadde visst at denne fortettingen 
ville bli foreslått. Bygging på tomtene 2 og 3, og ny veg inn fra vest vil være sjene-
rende. Et hovedpoeng med å ha hytte på fjellet er å føle at en kommer vekk fra stor-
byen og føle nærhet til natur og uberørt mark.  
 
Sigdal kommune bør også være opptatt av dette, for å være en attraktiv hyttekom-
mune bør det være kvalitet og forutsigbarhet i reguleringsplaner. Det er ikke noe po-
eng i å planlegge tusenvis av nye hytter dersom det går på bekostning av miljø, natur 
og attraktivitet, samt påfører dagens hytteeiere store ulemper og verdiforringelse.  
 
Ber om at tomtene 2 og 3 med tilførselsveg tas ut, minimum at tomt 3 fjernes.  
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Kommentar:  Nasjonale føringer for hyttebygging i dag tilsier at fortetting er riktig politikk.  
 
145/156 grenser mot reguleringsplan, i øvre hjørne av sin tomt, mellom eksisterende 
hytte og bygge område for ny tomt 3 ligger eiendommen 144/25; Teige-sameie. 
 
Område hvor nye tomter foreslåes er tidligere regulert område, vei til tomter vil ikke 
være synlig fra 145/156. Ny tomter vil ligge ved siden av 145/156 som vist på foto, 
og vil ikke redusere utsikten utover dalen.   
  

 
 

Trine Finnevol-
den og Pål 

Helge Nøkleby 
146/85,82 

22.12.2019 

Kjøpte tomtene i 2011 og 2013 ut ifra beliggenheten inntil grøntareal. Svært skuffet 
over foreslått tomt 20. Dersom denne lokaliseringen gjennomføres vil troverdighe-
ten til reguleringsplaner være fraværende og de som investerer i området vil ikke er-
fare noen langsiktighet og tillit til vedtak i offentlige instanser. Anmoder om at friom-
rådet skjermes fra utbygging av tomt 20.  
 

Kommentar:  Tomt 20 er lokalisert 4-5m lavere i terrenget enn bebyggelsen på bnr. 85. 
 
Tomtene vil differensieres mht høyder, og det vil ikke åpnes for hytte med oppstugu 
på denne tomta. Bestemmelsene vil fastsette krav til høyere andel skjæring enn fyl-
ling ved plassering av hyttene.  
 

Gro og Leiv Øye 
146/40, 

14.01.2020 

Foreslått tomt 4 er lagt over adkomstvegen til deres hytte. De har bekostet vegen 
som har gitt mulighet for parkering av 3-4 biler. Forutsetter at det ved utbygging av 
tomt 4 med flytting av vegen tilrettelegges for erstatning av i alle fall to parkerings-
plasser langs vestgrensa av ny tomt, eventuelt ved utvidelse av innkjørsel.  
 

Kommentar:  
 

Det vil bli tilrettelagt for parkering ved ny løsning.   

Jan H. Gul-
brandsen 

15.01.2020 

En så omfattende fortetting som det som er foreslått vil innebære en forringelse av 
verdier og naturopplevelse for eksisterende hytteeiere, samtidig som tiltakene vil 
være i strid med nasjonale føringer om naturmangfold og klimatiltak. 
 
Spesielt tomt 6, 9, 19 og 3x ligger i sårbare myrområder og grøntkorridorer med spe-
sielt store visuelle og naturmessige konsekvenser.  
Veg til 146/72 krysser akebakke/ skiløype og regulert friområde, akebakken benyttes 
aktivt i dag. I dette forslaget er friområdet mindre enn i kommunedelplanen og ve-
gen er tegnet inn nede ved myren, dette begrenser bruken av friområdet og øker 
eksponeringen mot sårbart myrområde.  
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Kommentar:  
 

Nasjonale føringer for hyttebygging i dag tilsier at fortetting er riktig politikk.  
Grøntarealet på planskisse til varsling er redusert med 260 m2. Området vil bli utvi-
det til å være minst tilsvarende tidligere størrelse.   
 
Tilrettelegging for skiløypa ned i området vil gi bedret tilgjengelighet til hele feltet. 
Det har ikke tidligere vært skiløype så langt ned i hyttefeltet, og dette har vært sav-
net. 
 
Adkomst til 146/72, er på tidligere reguleringsplaner (før 2005) tegnet her den nå er 
tenkt. Den vil ikke etableres nede på myra, men i skråningen bak der det er fast 
grunn. Det er ønske om å bevare et belte med vegetasjon mellom myr og veg.  
 

Tomt 6, 9 og 19, er plassert på fast grunn. 
 

Thomas Røisli 
146/56 

14.01.2020 

Eier tomt 146/56 som er lavtliggende med begrenset utsikt. Plassering av tomt 4 vil 
være til stor sjenanse rett i forkant av hytta, hindre utsikt og være en forringelse 
både trivselsmessig og økonomisk. 
 
Ønsker at tomten ikke bygges ut eller at tomten begrenses i størrelse i skråning ned 
mot myr i sør – og med dette får en høyere og mer tilbaketrukket beliggenhet.  
 

Kommentar:  
 

Skråningen er bratt og lite hensiktsmessig å bygge i, og byggegrense er foreslått slik 
at bebyggelse trekkes vekk fra skråningen i tråd med ønsket fra eier av bnr. 56.  
Hytta på bnr. 56 ligger 3 m høyere i terrenget.  
 
Punkt for ny hytte på tomt 4 er plassert i granskogen, mot 146/40, og vil i liten grad 
hindre utsikten fra tomten bak. Det vil i tillegg bli tynnet ut i vegetasjonen i området, 
noe som også vil åpne opp og gi bedre utsikt for hytta bak.  
 
Bestemmelsene fastsetter differensiert krav til høyde i forhold til beliggenhet, og 
også til forholdet mellom skjæring/ fylling og bredde for ny bebyggelse for å sikre 
god terrengtilpassing. 
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Tron Saastad 
146/57 

06.12.2019 

Er imot de planlagte tomtene 4 og 20 som vil bli til sjenanse for eksisterende bebyg-
gelse. For øvrig en god plan. 
 
Anmoder kommunen om å unngå plasseringer som tilsvarende det som er tillatt på 
146/90 og 148/86. Disse tomtene er bygget opp i høyden med fyllmasser, noe som 
er feilslått terrengtilpassing.  
 

Kommentar:  
 

Det er ikke foreslått nye tomter på større høydedrag. Bestemmelsene fastsetter dif-
ferensiert krav til høyde i forhold til beliggenhet, og også til forholdet mellom skjæ-
ring/ fylling og bredde for ny bebyggelse for å sikre god terrengtilpassing.  
 

 
 
Merknadene er vedlagt.  
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7 KILDER OG GRUNNLAGSMATERIALE 
 
 
NVE Atlas;   Kartsider  
 
NGU, kartinnsyn:  Berggrunnskart, Løsmassekart 
 
DN;    Naturbasen 
 
Artskart   
 
 

 
 
 



984.6

146/41

146/85

146/86

146/87

146/82

146/83

146/68

146/71

146/49

146/64

146/57

146/66

915

830

147/51

147/2

910

905

900

885

880

890

890

895

885

900

875

905

940

960

975

945

955

965

935

930

985

970

930

950

925

920

930

910

915

895

980.1

980

968.4

870

835

860

840

855

845

865

850

146/36

146/63

146/80

147/44

146/37

146/40

146/1

147/48

145/99

147/45

146/81

144/25

146/48

146/69

146/70146/50

146/73

146/44

146/43

146/55

146/56

146/74

146/54

146/51

146/52

146/84

146/65

146/47

146/45

146/62

146/53

146/61

146/59

146/60

146/42

146/67

146/72

146/58

146/73

146/39

146/1

146/38

146/2

147/1

1x
1 2 3

21

22

23

4

5

6
9

10 8
7

11

13

14

12

15

16

19

3x

4x 5x

20

2x

Stromskap

Stromskap

GF
Felles
utsiktspunkt

GF, Felles
utsiktspunkt

GF
Akebakke, skileik,
tilførselsløype for ski
10,4 daa

Skiløype

GTD
Turveg

GTD
Turveg

LF
Friluftsområde

LF
Friluftsområde

LF
Friluftsområde

Stor
da

len

Rupemyr

BST

BST
BST

17

18

A-A' B-B' C-C'

GTD
Turveg

Oversiktskart terrengsnitt
      Målstokk 1 : 3000 i A3



Skiløype            T5x      T4x Veg 146/85         T20  Veg                                Skiløype, ny     146/72    146/51    146/50  Veg             T18          T17     Veg

Skiløype               Friluftsområde    Veg                         Veg      146/57         146/83                Veg         Veg          146/56  Veg     T4    146/40

Skiløype                                146/69         T23  Turveg
DATO

 08.01.2021
ar plan& landskap as v/ Anne Ribberud
Nymoens Torg 11, 3611 Kongsberg
Mob: 90 93 76 25
E-post ar@planoglandskap.no

Rupemyr, Plan ID 2019005

Terrengsnitt MÅLESTOKK

        1:2000
A - A'

B - B'

C - C'



144/31 144/31

984.6

146/41

146/85

146/86

146/87

146/82

146/83

146/68

146/71

146/49

146/64

146/57

146/66

146/41

146/49

146/57

145/154

146/82

146/83

146/85

145/155

144/25

146/90

146/86

146/87

146/89

146/64

146/66

146/68

146/70

146/71

145/141

146/57

146/64

146/66

146/68

146/70

146/71

145/141

145/155

145/154

146/82

146/86

144/25146/85

146/89

146/87

146/90

146/83

146/41

146/49

147/2 147/2 147/2 147/2 147/2 147/2

910

905

900

885

880

890

875

940

945

955

935

930

930

950

925

920

930

910

915

895

870

860

840

855

845

865

850

146/36

146/63

146/80

147/44

146/37

146/40

147/48

145/99

147/45

146/81

144/25

146/48

146/69

146/70146/50

146/73

146/44

146/43

146/55

146/56

146/74

146/54

146/51

146/52

146/84

146/65

146/47

146/45

146/62

146/53

146/61

146/59

146/60

146/42

146/67

146/72

146/58

146/73

146/39

146/1

146/38

146/2

147/1

146/39

146/38

146/37

146/43

146/36

146/40

146/44

146/45

146/48

146/47

146/51

146/52

146/50

146/54

146/53

146/55
146/56

146/58

146/81

146/80

145/156

146/84

147/72

147/73

144/30
145/147

147/1

147/48

146/65

146/63

146/67

146/69

146/72

146/73

146/74

147/45
147/44

146/60
146/62

145/99

146/59

146/61

145/134

146/73

147/1 147/1

146/42

147/1

146/52

146/53

146/50

146/56

146/58
146/61

146/55

146/62

145/99

146/59

146/60

147/45
147/44

146/63

147/48

146/65

146/69

146/67

145/134

147/1

146/72

146/73146/73

146/74

145/147

145/156

146/84

146/80

147/72

144/30

147/73

146/37

146/38

146/36

147/1

146/1

147/1 147/1

146/42

146/39

146/40

146/43

146/44

146/54

146/51

146/48

146/47

146/45

1x

1 2 3

21

22

23

4

5

6

9

10 8
7

11

13

14

12

15

16

19

4x 5x

20

2x

GF
Felles
utsiktspunkt

GF, Felles
utsiktspunkt

GF
Akebakke, skileik,
tilførselsløype for ski
10,4 daa

GTD
Turveg

GTD
Turveg

LF

Friluftsområde

LF

Friluftsområde

LF

Friluftsområde

Rupemyr

BST

BST
BST

17

18

146/93

H-10000

C-10000

C-10001

C-
10

00
2

H-10001

C-10003

C-
10
00
4















        Rupemyr 4. februar, 2021 
        Sendt pr. E-post 
 
Sigdal Kommune 
Prestfoss 
 
 
SUPPLERENDE MERKNADER TIL REGULERINGSFORSLAG FOR RUPEMYR HYTTEOMRÅDE 
 
Rupemyr Hytteeierforening har i brev av 26.11.2020 avgitt høringsuttalelse i sak nr. 
19/2090-26 vedrørende ny reguleringsplan for Rupemyr hytteområde.  Grunneierne i 
området har avgitt tilsvar ved oversendelse 12.01.2021.  Vi ønsker å gi følgende ytterligere 
kommentarer og presiseringer til saken. 
 
Rupemyr Hytteeierforening er en demokratisk forening hvor alle medlemmer blir hørt i 
viktige spørsmål.  Når foreningen uttaler seg er det med grunnlag i bred enighet etter 
omfattende høring.  
 
Skiløype 
Skiløyper er først og fremst til for beboerne i området. Samtlige medlemmer, med ett 
unntak, har stilt seg bak en alternativ trassé. 
 
Foreningen har i sin høringsuttalelse lagt vekt på at reguleringsforslaget forutsetter 

- kryssing av trafikkert vei på et uoversiktlig sted (stigning og bakketopp som gir fare) 
- passering i trang, bratt og ulendt korridor mellom to hytter hvor det må påregnes 

rasering av skjermende vegetasjon 
- opparbeiding av et skileikområde som ikke er prioritert av beboerne. Det hersker 

mange ulike oppfatninger om hvilke tiltak som best gagner et skileikområde. 
Maskinell opparbeiding er ikke høyt prioritert 

 
Hytteeierforeningens forslag til alternativ trassé ligger i svakt hellende terreng hvor behovet 
for naturinngrep vil være begrenset. Løypa forutsetter veikryssing på et oversiktlig og lite 
trafikkert sted. Veikryssing er bare nødvendig dersom løypa legges helt frem til område for 
foreslått utbygging i syd-øst. Forslaget vil da sikre at færrest mulig må gå på vei frem til 
løypa. 
 
Løypa kan alternativt avsluttes ved de foreslåtte tomtene 17 og 18. Da blir traseen helt uten 
berøring med vei.  Vi mener at en befaring vil være på sin plass for å se hvordan dette vil arte 
seg i praksis 
 
Veg til tomtene 2 og 3 
Gunneiernes kommentarer til vårt høringssvar gir inntrykk av at dette kun er et mindre 
inngrep. Her er det utvilsomt delte meninger om hvordan vegen vil bli i praksis. Selv en veg 
med kjørebane på 3,5 meter vil kreve enten en betydelig fylling og/eller skjæring. Med en 
grøft på 1.5 meter på innsiden og en nødvendig vegskulder på utsiden, tror vi at den totale 
bredden vil nærme seg 6 meter. At topp-punktet på vegen før avkjørsel tas ned 1-1,5 m vil 



etter vår mening ha minimal innvirkning på fyllingen da vegen allerede i dag faller en meter 
før avkjørselen.  
 
I og med usikkerheten rundt vegprofilen vil vi oppfordre kommunen til å be forslagsstiller 
om selv å utarbeide relevante tverrsnittstegninger som illustrerer hvordan de mener det vil 
bli i praksis. Også her vil en befaring være nyttig og viktig for å se hvordan dette vil arte seg i 
praksis.  
 
Det er vårt håp at administrasjonen, i sin innstilling, vil vektlegge hva en samstemt 
hytteeierforening mener om disse spørsmål. 
 
Beste hilsen 
Even Gulowsen 
Styreleder i Rupemyr 
hytteierforening 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 167/72  
Arkivsaksnr.: 18/4293     

 
Saken behandles av   
Hovedutvalget for næring og drift 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Gnr 167 bnr 72 med flere  
Reguleringsplan for Haglebutunet 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-12 og vedtar reguleringsplan for Haglebutunet med 

planID 2018007, med tilhørende bestemmelser datert 07.02.21, plankart datert 05.02.21 og 

planbeskrivelse datert 05.02.21.  

 

 

 

Vedlegg:   

Vedlegg 1 – Oversiktskart 1:50.000  
Vedlegg 2 – Plankart datert 05.02.21  
Vedlegg 3 – Bestemmelser datert 07.02.21 
Vedlegg 4 – Planbeskrivelse datert 05.02.21  
Vedlegg 5 – Støyvurderinger  
Vedlegg 6 – Trafikkanalyse   
Vedlegg 7 – Flomfarevurderinger  
Vedlegg 8 – Illustrasjonsplan datert 09.10.20  
Vedlegg 9 – Terrengsnitt 
Vedlegg 10 – Frivillig utbyggingsavtale 
Vedlegg 11 – Vedtak om offentlig ettersyn D-ND 20/212 
Vedlegg 12 – Referat fra møte mellom Viken Fylkeskommune og Stener Sørensen AS 02.02.21 
  

Saksutredning  

Konklusjon 

Planen har vært på høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet innsigelser til planen. 
Merknadene er svart ut i planbeskrivelsen og saksframlegget. Det er gjort noen små endringer i 
bestemmelser og plankart for å imøtekomme noen av merknadene. Det har vært en ekstra runde med 
Viken Fylkeskommune angående hvilke krav som må innfris for endringer mot Fv287 før planen kan 
vedtas. Administrasjonen mener at planen kan godkjennes slik den nå foreligger. Det er signert frivillig 
utbyggingsavtale.  
 



Bakgrunn 

Grunneier er Morten Olsen AS og Hans Kristian Medalen. Tiltakshaver er HegMo AS ved Egil 
Vilhelmshaugen. Planforslaget er utarbeidet av AD Arkitekter AS ved Terje Tollefsen. Planområdet ligger på 
Haglebu. Haglebu Fjellstue og området med nye leilighetsbygg bak fjellstua omfattes av planen.  
Formålet med planen er å regulere planområdet i tråd med kommuneplanen og tilrettelegge for utnyttelse 
og utviklingsmuligheter med fortetting av hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie, næringsvirksomhet i 
form av fjellstue og ta vare på og utvikle løypetraseer og stisystem. Det er ønske om å tilrettelegge for ca. 
30 boenheter i tillegg til påbygg på Haglebu fjellstue med en 2. etasje med ca. 10 utleierom.  
Den største delen av området er avsatt til sentrumsformål og resten til fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. I bestemmelsene til sentrumsformål i kommuneplan står det at en skal etablere 
møteplasser som innbyr til felles leik og opphold innenfor sentrumsformål. Innenfor fritidsbebyggelse skal 
tomtestørrelsen ikke overstige 2 mål og det er kun tillatt med en boenhet pr tomt, evt. en seksjonert 
fritidsbolig. 
 

 
Det mørke brune er sentrumsformål og det lyse brune/oransje er fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
 
Det er en gjeldende reguleringsplan for området, Medalen, med planID 2005005. 
 
 



 
 Den største delen av planområdet for Haglebutunet er regulert med formål turistbedrift/utleiehytter (blått) og noe 
som fritidsbebyggelse (gult) i gjeldende reguleringsplan for området (Medalen). 
 

Ny plan vil altså erstatte deler av reguleringsplan Medalen. Området grenser i vest til Fv. 287. Mot nord, 
øst og sør grenser det til regulerte fritidsboliger. Det har de siste to årene blitt bygget 4 bygg med 4 
leiligheter i hver innenfor området. Det er tenkt at videre utbygging skal fortsette i samme stil, men ikke 
alle i samme størrelse.  
 
Området ligger ca. 815 moh. En stor del av planområdet er forholdsvis flatt, men området stiger mot øst. 
Planområdet er nesten 24 dekar stort, samsvarer med kommuneplanens arealdisponeringer, og er ikke i 
konflikt med statlige og regionale planer og retningslinjer. Planen omfattes derfor ikke av krav om 
planprogram og konsekvensutredning. 
  
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i november 2018 med frist for innspill 07.12.18. Forslagstiller 
har mottatt 13 innspill til planen. Innspillene er kommentert og besvart i planbeskrivelsen.  
Planen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring 24.06.2020 av administrasjonen. Dette var 
delegert og avklart pga pandemi-situasjonen. Offentlig ettersyn og høring foregikk i perioden 30.06.20 til 
03.09.20. Det kom inn totalt 13 merknader, 5 fra offentlige instanser og 8 fra private. 
 
 

Vurdering 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 

De kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. De har derfor ikke merknader til planen. 

 

Haglebu vann og avløpsselskap (HAGAS) 



De skriver at det i forslag til reguleringsbestemmelser er referert til krav om levering av vann i 
størrelsesorden 20 og 50 l/s. De regner med at det dreier seg om brannvannn, og sier at det kan by på 
problemer med eksisterende ledningsnett i området. Dette må utredes nærmere.  
Noen av de nye foreslåtte enhetene vil også komme i konflikt med dagens ledningsnett, og det vil si at 
deler av ledningsnettet må legges om. Utbygging på Haglebu er avhengig av kapasitet ved både 
renseanlegg og vannverk. Hagas er ikke nevnt i reguleringsbestemmelsene. Det bør inn i bestemmelsene at 
avtaler må være på plass før utbygging starter.  
 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at kravet om levering av vannmengde tas opp med Hagas og Sigdal kommune, og at det er lagt 
inn i rekkefølgekrav før søknad om tiltak. Videre skriver de at ledningsnettet er hensyntatt, og at det er lagt 
i veien. Dette er gjort i samarbeid med tiltakshaver Morten Olsen og Frode i Hagas. Når det gjelder 
utbygging på Haglebu generelt, at Hagas ikke er nevnt i reguleringsbestemmelsene og at det må inn i 
bestemmelsene at avtaler må være på plass før utbygging starter, så skriver de at dette tas opp med Sigdal 
kommune.  
 

Administrasjonens kommentar 

Det har blitt mer fokus på brannvann også i hyttefelt de senere årene, og det er spesielt viktig der det 
bygges tett og med mange enheter som her. Vi er kjent med at Hagas har bistand fra Asplan Viak for å se 
på leveranse av drikkevann med tanke på kapasitet.  
Det er lagt inn i bestemmelsene at VA-plan med løsning for spillvann, overvann og vannforsyning skal være 
på plass og godkjent før det kan gis rammetillatelse og/eller byggetillatelse. En bør ikke legge inn et 
spesielt vannverk og renseanlegg i reguleringsbestemmelser i tilfelle det skjer endringer i et område, men 
slik situasjonen er nå vil dette området måtte kobles til Hagas. Hvilken løsning det blir for brannvann og 
annet vann er del av VA-planen som skal godkjennes.  
Omlegging av ledningsnett må komme inn som en del av VA-planen dersom det ikke er i orden. Det er 
rekkefølgekrav om at tilfredsstillende vannforsyning skal være sikret fram til eiendomsgrense før det gis 
rammetillatelse eller byggetillatelse.  
 

Ad arkitekter 

De skriver at de oppfatter vedtaket som meget positive vurderinger av planforslaget. Det eneste de 
reagerer på er at det i vedtaket er lagt inn teksten; 
Vedtaket forutsetter at; 

- Det legges inn et punkt i bestemmelsene om at «Det skal legges til rette for framtidig tilkobling til 
vannbåren varme eller til annen bærekraftig energiløsning» jfr. pkt. 8.2 i bestemmelser til 
kommuneplanen.” (Vår utheving).  
 
Pkt. 8.2 i bestemmelser til kommuneplanen sier: 
”8.2 Energi og oppvarming (PBL § 11-9 nr. 3) 
Kommunens til enhver tid gjeldende klima- og energiplan/energiutredning, skal legges til grunn for 
planbehandling og andre tiltak i saker som omfattes av plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Ved etablering av ny bebyggelse skal det legges til rette for fremtidig tilkobling til vannbåren varme eller til 
annen bærekraftig energiløsning. 
 
De skriver videre at i tidligere søknader om bygging på området har de søkt dispensasjon for energibruk og 
ventilasjon og fått det. De har også forhandlet fram alternative trafoplasseringer med Midtkraft. De lurer 
på hva som ligger i forutsetningene for denne bestemmelsen, og om andre områder i nærheten har fått 
samme krav. De lurer videre på om når det er aktuelt at fjernvarme kan leveres, hvem som leverer det, 
hvor det leveres, og hvor omfattende tiltakshavers tilrettelegging skal være.   



De foreslår at det heller legges inn deler av retningslinjene (pkt 8.2) fra kommuneplanen i bestemmelsene. 
Da vil både de og kommunen stå friere til å vurdere mulighetene for å finne den mest fornuftige og 
økonomiske energireduserende løsningen som finnes på tidspunktet for søknaden/utførelsen. De viser 
også til at TEK17 har omfattende energikrav; Det skal legges vekt på energireduserende løsning og 
alternative energikilder. Mulighetene for vannbåren varme skal vurderes. 
 
Administrasjonens kommentar 
Andre planer med høy utnyttelse på Haglebu har samme teksten i bestemmelsene. Dette er hentet fra 
bestemmelsene i kommuneplanen. 
Det står at det skal legges til rette for vannbåren varme eller annen bærekraftig energiløsning. Vi mener 
nok at dette er ganske fleksibelt, og at en vil kunne vurdere hva som er muligheten på det tidspunktet det 
skal søkes og bygges. En kan for eksempel tenke seg at det legges vannbåren varme hvor vannet varmes 
opp med elektrisitet fram til det kan kobles mot fjernvarmeanlegg eller annen bærekraftig energiløsning. 
Så vidt vi vet er det ikke noe fjernvarmeanlegg under planlegging i området nå. Det er ikke tenkt å være et 
krav som hindrer utbygging, men mer en oppfølging av TEK17.  Dette handler om at elektrisiteten også bør 
kunne brukes til andre formål, og at en derfor prøver å finne andre energikilder der det er mulig. Det er 
flere områder med høy utnyttelse i nærheten og det ligger derfor godt til rette for å kunne få til en 
bærekraftig energiløsning.  
 
Bjørn Tore Holthe 
Han eier Gnr 167/585 som er avmerket med rødt i kartet under til venstre. Han mener deres hytte er den 
som blir mest berørt av ny plan, og at denne fortettingen blir vel stor i forhold til de reglene som gjelder i 
dagens plan. Han mener at bygning på BS4 fortsatt vil bli dominerende om den plasseres 8 meter fra deres 
hytte siden den kan være 8,3 meter høy og ønsker at den trekkes lenger unna dem og bygges lavere.  
 
Utsnitt fra reguleringskart;                              Utsnitt fra illustrasjonsplan på høring; 

      
 
Det viktigste innspillet deres går på å sikre adkomst og parkering til sin hytte. Han viser til at det i 
reguleringsbestemmelsene står i punkt 3.4.1 e «Tinglyst erklæring som viser atkomstrett til eksisterende 
hytter som får ny avkjørsel fra Fv287 samt nye hytter over eiendommen GBNR 167/72». Han mener det 
også gjelder deres hytte og at det er bra, men han kan ikke se at dette er fullt ut hensyntatt i forslag til 
reguleringsplan og illustrasjonsplan. Det er selvsagt av stor betydning for dem at det er et premiss for 
planen at de har rett til adkomst (og brøyting) til egen hytte/leilighet, og at den ikke blir skadelidende av 
endringen i reguleringsplan. 



Når de kjøpte hytta visste de at deres tomt ikke ble skilt fra så langt fra hytteveggen, men ble forsikret fra 
grunneier at det ikke ville ha betydning da det aldri ville bli aktuelt med andre tiltak på deres side av 
bekken. De skulle derfor ha fri adkomst til hytta med god mulighet for brøyting og parkering for to biler. De 
har inngang til hytta midt på østveggen rett mot BS4. Det er viktig for dem at flytting av bekken ikke gjøres 
på en slik måte at det hindrer adkomst til deres leilighet.  
Siden det som oftest kommer mye snø på Haglebu og hyttetaket har stort areal og bratt helling kan ikke 
biler parkeres og adkomst brøytes helt inntil hytteveggen. Det må erfaringsmessig være 1,5 meter klaring 
inn til hytteveggen pga snø som raser ned. Det betyr at adkomsten til hytta må være minst 4 meter bred. 
De foreslår at grensen justeres slik at de eier 4 meter fra hytteveggen og ikke 2 som i dag. Da vil de ha 
mulighet til å parkere begge bilene på egen tomt. Eventuelt at det tinglyses en rettighet til parkering og 
adkomst.  
De mener at sti/turløype/skiløype som er regulert inn mellom deres hytte og BS4 må flyttes inn på BS4 slik 
at den ikke hindrer brøytet adkomst til deres leilighet. Eller at gangveien flyttes til østsiden av BS4.  
De er grunnleggende positive til en videre utbygging her, har et godt forhold til Haglebu fjellstue og ønsker 
nye naboer velkommen.  
 
Forslagstillers kommentar 

De foreslår å endre bestemmelsene slik at det kan bygges med maksimal mønehøyde 7,0 meter innenfor 
BS4, og de har endret illustrasjonsplanen slik at bygget også endres og inneholder nå 2 leiligheter i stedet 
for 4. Hytte H15 planlegges i 1,5 etasjer og ikke i 2 etasjer og med en avstand på 8 meter fra deres hytte. 
Uteoppholdsareal og terrasse er lagt lengst mulig vekk fra dem. Turstien er flyttet vekk fra Holtes hytte slik 
de ønsker med en avstand på 4 meter. Det er lagt inn to p-plasser i fellesområdet på illustrasjonsplanen til 
deres bruk. 
 

 
 

Administrasjonens kommentar 

Det er gjort endringer i plankartet ved at stien er trukket lenger unna deres hytte slik de ber om. 
Bestemmelsene på området der H15 ligger er også endret slik at det nå kan bygges lavere. 
Illustrasjonsplanen viser nå to leiligheter i stedet for 4 på området, og det er sikret parkering og adkomst til 
Holthe sin hytte. Administrasjonen mener at endringene vil være positive for Holthe, og at dette er en god 
løsning. Forslaget om grensejustering sees på som privatrettslig og ikke noe kommunen blander seg bort i. 
Bekken blir en del av utomhusplanen.  



 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

De skriver at Skred AS har kartlagt at det er fare for at elva Flenta kan nå inn i planområdet både ved 20-års 
flom og ved 200-års flom med klimapåslag. De skriver videre at det flomutsatte området er avmerka i 
plankartet med hensynssone og tilknyttet bestemmelser som ivaretar at ny bebyggelse i området bygges 
over nivået for en slik flomhendelse. De skriver også at det er viktig at flomforebyggende tiltak i området 
ikke reduserer flomarealet, slik at flomfaren øker et annet sted.  
De skriver at i rapporten fra Skred AS er bekken fra nordøst vurdert. Denne er delvis lukket pr. i dag og vil 
fortsatt være delvis lukket og delvis åpen gjennom området, men i en litt annen trase enn tidligere. 
Bekkeinntak og lukkinger er sårbare punkt. Skred AS påpeker at det må legges lavpunkt over de lukkete 
strekningene, slik at det blir en åpen flomvei gjennom området dersom bekkeinntaket ikke fungerer.  
NVE mener at denne flomveien må reguleres inn i planen enten som et kombinert formål med veien eller 
som en hensynssone. Ved intense nedbørsmengder vil dette være et svært viktig forebyggende tiltak.  
 

Forslagstillers kommentar 

De tar dette til etterretning og vil ta opp endring i plankartet med kommunen. 

 

Administrasjonens kommentar 

Det er lagt inn hensynssone langs veien gjennom området og bestemmelsene er endret med tanke på 
kravetr om å legge lavpunkt over de lukkete strekningene.  
 

Gerd Enli og Frode Næstby 

De har hytte på Gnr 167/787 (eiendom er merket med rødt i kart under) som ligger nær utbygging på 
Haglebutunet. De ser at H4 har blitt høyt så hvis H7 og H8 blir bygget mister de all utsikt. H7 og H8 kommer 
også veldig nær deres hytte. De ønsker at byggene reduseres til 1 etasje + loft dersom de skal bygges.  
 
Fra forslag til reguleringsplan der gult er utbyggingsområde: 

 
 

Forslagstillers kommentar 

De skriver at Gnr 167/787 ligger med god avstand til H7 og H8. De har laget snitt som viser situasjonen 
med høydekoter. De skriver at Gnr 167/787 ligger mer enn 36 meter unna H7 og mer enn 60 meter unna 
H8. Gulvet på deres hytte ligger ca. på kote 820,0 og gulv i 1. etasje på H7 og H8 ligger på ca. 816,2 moh. 



Det vil si 3,8 meter lavere enn Gnr 167/787. Mønet på Gnr 167/787 ligger på kote 825,26. H7 og H8 ligger 
med mønehøyde på henholdsvis 825,28 og 825,04. Altså omtrent like høyt som Gnr 167/787. De skriver 
videre at øyehøyde/horisontal sikthøyde fra terrassen på Gnr 167/787 vil treffe H7 og H8 like under 
takrenna ved planlagt bygg i 2,5 etasjer (se prikket linje på snitt under DD og EE).  

 

 
De viser også til svar under merknad fra Sameiene på Haglebutunet når det gjelder kommunens fortetting i 
området. Gnr 167/787 vil kunne miste noe av utsikten til fjellene i sørvest bak Fjellstua. Hytte H7 og H8 vil 
ikke danne noen sammenhengende vegg mot Gnr 167/787. De vurderer derfor at H7 og H8 bør kunne 
oppføres i 2,5 etasjer.  
 

Administrasjonens kommentar 

Det er som forslagstiller skriver ganske god avstand mellom deres hytte og foreslått bygg H7 og H8. Siden 
dette området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen må en forvente at det bygges med høy 
utnyttelse her. I og med at avstanden mellom bygga er såpass stor tror vi nok at solforholdene vil endre 
seg lite største delen av året da det ikke kommer bygg vest for dem.   
 



Marion Kristoffersen og Jan Furuseth 

Hun skriver at det pr i dag ikke er målt opp arealet for leilighetene H1 til H4 og at det er viktig å gjøre før 
videre utbygging. Hun mener at det totale arealet som tilhører deres tomt må måles opp og tilrettelegges, 
også parkeringsplass. Hun skriver videre at opparbeidet parkeringsplass for H3 ikke er i henhold til 
gjeldende regler og har kun plass til 3 biler og ikke 4 som bestemt. Om vinteren er det også en utfordring å 
finne plass til snøen slik at det fortsatt er nok parkeringsplasser. Det er også utfordringer med 
gjesteparkering som de var lovet.  
Hun skriver videre at den åpne bekken har vært utfordrende ved at biler har havnet i grøfta og kjørt på 
store steiner som er lagt ut for å sikre parkeringsplasser mot grøft. De forstår det landskapsarkitektoniske 
og estetiske ved å ha bekken åpen, men den er en stor utfordring slik den er lagt nå. Bekken kan også 
skape uheldige og farlige situasjoner for barn i vårløsningen. De foreslår derfor å legge bekken i rør hele 
veien.  
De mener at lekeplassen er for liten, at den ikke egner seg og plassert på feil sted da den ligger i utkanten 
av området og H15 vil skygge for den. Det vil ikke være mulig å ha oversikt over verken barn eller 
aktiviteter. De vil også måtte krysse veien til H10 - H14 for å komme dit. De mener at det må lages en 
møteplass som innbyr til felles lek og opphold. De mener at lekeplassen heller bør flyttes til H5 - H6. Da vil 
også Haglebu Fjellstue ha nytte av lekeplassen og det blir mer luft mellom bygningene.  
 

Fra illustrasjonsplanen: 

 

 

De mener at adkomst til H10 – H14 bør komme fra Åslandseterveien (øst for planområdet) fordi dette er 
en mer trafikksikker løsning og en vil unngå store inngrep der viadukten er tenkt. De har leilighet i H3 og er 
redd for at det blir mye støy, støvplager og forurensing for dem. De er også bekymret for ras ved viadukten 
i forbindelse med store nedbørsmengder slik som det kom tidligere i høst da veien mellom Haglebu og 
Eggedal måtte utbedres mange steder.  
De skriver også at utebelysningen er mangelfull på området og må sees på ved videre utbygging. Det må 
sikres at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet. De etterlyser en plan for når de eksisterende utleiehyttene 
skal fjernes. En hytte har stått på paller et år uten å bli fjernet. De har forstått det slik at disse skulle fjernes 
når de første hyttene ble bygget. De forstår at de fortsatt vil være i et utbyggingsområde en stund, men 
håper at kommunen vil påse at utbygger ivaretar sikkerheten på anleggsområdet, slik at de kan ferdes 
trygt samt at det vil være framkommelig og mulig å parkere på eget område med tilhørende 



gjesteparkering. De håper kommunen vil ta innspillet til etterretning og gjøre nødvendige tiltak for å skape 
ett best mulig miljø for dem.  
  

Forslagstillers kommentar 

De skriver at lekeplassen er planlagt å være ca. 300 kvm stor og at tiltakshaver nylig har etablert en helt ny 
trafo på Haglebutunet på vestsiden av Fv. 287. De har også avtalt med Midtkraft å sette av 2 alternative 
areal for eventuell ny trafo innenfor reguleringsplanområdet. Den totale effektvurderingen av planen 
kommer senere. Når det gjelder fjerning av eksisterende utleiehytter er planen å fjerne utleiehyttene i 
henhold til illustrasjonsplanen avhengig av godkjenning av reguleringsplanen og påfølgende byggesaker. De 
skriver videre at det som er til sjenanse for hyttene vil bli fjernet før vinteren. De henviser til 
reguleringsbestemmelsene § 3.4.1 når det gjelder at kommunen må påse at utbygger ivaretar sikkerheten 
og framkommeligheten på anleggsområdet ved videre utbygging. § 3.4.1 g som sier; 

 3.4.1 Ved rammesøknad/ett-trinns søknad om tiltak (neste byggetrinn) skal foreligge: 
g.  Det skal i søknad om tiltak redegjøres for sikkerhet for gående/syklende/besøkende til leiligheter 

og hytter i planområdet, for hytter som bruker planområdet som atkomst samt for driften av 
Fjellstua i alle faser/byggetrinn. Dette gjelder blant annet; trygg og sikker atkomst og bruk av 
lekeplass og ski-/turløype/ trafikksikker atkomst, avstenging/inngjerding av byggeområder. 

De viser for øvrig til kommentarer under merknad fra sameiet på Haglebutunet. 
 

Administrasjonens kommentar 

Mye av det som blir tatt opp her har ikke direkte noe med reguleringsplanen å gjøre. Det er nok heller en 
del av byggesak og oppmåling av eksisterende forhold og privatrettslige avtaler. Som det kommer fram 
tidligere i saken er det satt av to parkeringsplasser til hver leielighet i ny plan. Det er noe areal hvor snø 
kan lagres, men ved snørike vintre kan det nok hende at snø må kjøres bort når alle enhter er bygget.  
Tanken er å få lekeplassen vekk fra der bilene er, og gjerne et godt stykke fra fylkesveien med stor trafikk. 
Sånn sett mener vi at området som er avsatt til lek ligger mer skjermet enn området hvor H5 og H6 ligger. 
Vi ser at for de enhetene som allerede er bygget vil H5 og H6 bli veldig sentralt for en lekeplass, og også for 
besøkende på Fjellstua. Tanken er at alle enhtene som blir bygget i området skal kunne benytte 
lekeplassen. Å krysse veien til H10- H14 blir antagelig ikke så mye verre enn å krysse veien til H4 med flere. 
Det vil ikke bli mye trafikk her. De fleste som er på fjellet ei helg kjører lite bil utenom da de ankommer og 
når de skal reise hjem. Det er totalt 10 boenheter som har denne veien som ankomstvei og vi tror nok at 
de sjelden vil være på hytta samtidig alle sammen. Lekeplassen skal være for hele området så noen må 
krysse veg eller gå et stykke på veg for å komme dit samme hvor den plasseres. Når det gjelder bekken, så 
er det et ønske om at den ikke legges i rør hele veien med tanke på flomsituasjoner. Dersom kapasiteten 
ikke strekker til ved en flomsituasjon, er det enklere å gjøre endringer når vannet går åpent enn i rør. 
Flomforebyggende tiltak er også lettere å iverksette når en lettere kan holde øye med vannet i en åpen 
bekk. Ved innløp i rør kan det settes opp rister slik at det blir sikrere for for eksempel barn i området. Det 
er generelt færre mennesker på fjellet på den tida det eventuelt er vårflom, og det er en begrenset 
periode. Vi mener derfor at sikringstiltak mot åpen bekk skal være mulig å opprettholde. Se også under 
NVE sitt innspill. Åpent vann igjennom planområdet gir også muligheter for «bad» og leik for barn under 
oppsyn på varme sommerdager og kan være et fint innslag på det estetiske plan.  
 
Utbygger ønsket å ha avkjøring til alle enhetene fra fylkesveien ved Haglebu Fjellstue, og administrasjonen 
mener det er naturlig at alle enhetene har avkjøring på samme sted. Avkjøringen ved Fjellstua skal 
«strammes opp» og samles og det vil bli et mer oversiktlig kryss enn i dag. Som kommentert tidligere blir 
det ikke stor trafikk forbi H3. Det er 10 enheter som er tenkt på østsiden av skiløypa og alle disse er nok 
sjelden tilstede samtidig og vil antagelig ikke kjøre mye bil når de er på fjellet. Støvplager kan allikvel 
forekomme, men det finnes muligheter for salting ol. Noe stort støyproblem og forurensning kan vi ikke se 
at det blir av kjøring til disse enhetene. Belysning vil bli del av utomhusplanen. Strømnett er kommentert 



av utbygger. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men reguleringsplanen må følges. Se ellers 
kommentarer fra utbygger.  
 
Ragnhild og Jarle Tranøy 

De mener at det er inngripende og unødvendig å bygge viadukt der skiløype og vei krysser hverandre. Den 
vil måtte bli ruvende i terrenget for at biler med takboks skal kunne passere, og jordmasser ved 
eksisterende bygg må sikres. De mener at felt BFR heller bør få adkomstvei fra Åslandseterveien i øst. Her 
er det allerede en vei til hytte som skal rives. Da kan skiløypa ligge som den gjør i dag, det blir mer 
trafikksikkert og det kan heller sikres areal til parkering eller lekeplass der viadukten var tenkt.  
Ut i fra tegningene vil skiløypa, adkomstvei og jordfylling legges på tomteareal til eksisterende bygg og tett 
inntil eksisterende bygg H1 – H3. De skriver videre at det er mangelfull oppmåling og avsetting av 
tilstrekkelig areal til parkering til eksisterende bygg. På vinteren tar snøen opp plass så parkeringsarealet 
blir mindre. Det er manglende belysning på området, og det er gamle hytter og biler samt annet rot som 
ikke er fjernet.  Det gir området er rufsete utseende og kunne vært brukt til parkering.  
De skriver at siden området er avsatt som sentrumsformål bør det på plass en gangvei og overgang til 
andre siden av Fv. 287 i retning Haglebuvannet før videre utbygging. 
De mener at det hadde vært bedre med en plassering av lekeplass foran H1 – H3 da det ville gitt god 
tilgjengelighet og lettere med tilsyn. Det ville også gitt mer luft i området og blitt en samlingspunkt for 
området.  
De skriver også at det legges opp til en utnyttelse på opp mot 70 % noe som er langt høyere enn andre 
hytteområder i Sigdal. BRA er ukjent og gir en uklarhet i forhold til endelig utnyttelsesgrad i området. I 
tillegg vil nye bygg redusere solforhold og utsikt for eksisterende bygg.  
De mener at disse punktene samlet gir et så stort avvik fra gjeldende plan at det burde vært utført en mer 
omfattende konsekvensutredning. Ad Arkitekter har argumentert med at konsekvensutredning ikke er 
nødvendig før videre utbygging. De viser til at denne planen på flere punkter ikke er i samsvar med 
gjeldende plan og at de konsekvenser som følger av sentrumsutbygging ikke er tilstrekkelig belyst.  
 
Forslagstillers kommentar 
De viser til saksframlegg ved utleggelse til offentlig ettersyn når det gjelder avstand til skiløype. Der 
kommer det fram at administrasjonen mener det er viktig med luft rundt skiløypa og at ikke bygga kommer 
for nære. De viser også til varsel om oppstart av reguleringsplanen som naboene mottok hvor skiløypa lå 
inne på eiendommen til H1-H3. I prosessen med kommunen ble skiløypa flyttet vekk fra H1 til H3 og det er 
lagt på en byggegrense på minst 4 meter. Det er i virkeligheten en avstand på 5 meter eller mer fra veggliv 
til skiløypa. Ubebygd korridor for skiløype har en bredde på 14 meter. De foreslår å legge tomtegrense mot 
øst 4 meter fra eksisterende bygg, langs vestlig avgrensning av regulert skiløype. De vurderer at aktiviteten 
i skiløypa stort sett vil foregå på dag- og ettermiddagstid og at de ikke vil ha innsyn på terrasser og 
uteplasser for H1, H2 og H3 da terrassene og uteplassene for disse ligger skjermet av bygningsmassen. 
 
Illustrasjon fra varslingsbrev ved varsel om oppstart av planen;  



 
 
Slik illustrasjonsplanen var ved offentlig ettersyn med mer luft rundt skiløypa; 

 
 
De skriver at planområdet vil bli ryddet for hytter ihht reguleringsplanens illustrasjonsplan avhengig av 
planens godkjenning og påfølgende byggesaker. Det som er til sjenanse for hyttene vil bli fjernet før 
vinteren.  
De skriver at det er overgangsmulighet fra Haglebutunet/Fjellstua over Fv. 287 via campingplassen i vest 
for å komme til stien rundt Haglebuvannet. Det er da ikke nødvendig å gå langs Fv. 287.  
Det ligger en egen BYA-vurdering med reguleringsplanmaterialet. Den nye bebyggelsen vil i begrenset grad 
redusere utsikten for hyttene H1 til H4. Sol på terrasse og uteplass fra sør/sør-vest vil bli svært lite 



påvirket. De har vurdert behovet for konsekvensutredning (KU) i dokument datert 30.10.18 som ligger ved 
reguleringssaken. Det ble her vurdert at det ikke utløste KU-plikt etter forskriften. De viser også til 
kommuneplanens bestemmelser med retningslinjer om sentrumsformål; 
 
”1.4 Sentrumsformål (PBL § 11-9 nr. 5)  
Arealer avsatt til sentrumsformål omfatter i hovedsak i området på Haglebu nord for Haglebuvannet.  
Ved etablering av ny bebyggelse gjennom fortetting eller transformasjon skal lokalisering og utforming 
avklares gjennom reguleringsplaner. Det skal etableres møteplasser som innbyr til felles leik og opphold. 
Innhold og størrelse skal tilpasses områdenes funksjon og plassering.  
Det henvises til egne kommunedelplaner for områdene der dette finnes. 
 

Retningslinjer: Utviklingsområde for boliger, fritidsboliger for salg og utleie, camping, butikk og annen 
privat tjenesteyting.  
Arealbruken innenfor dette området skal bygge opp under tettstedets funksjoner. All ny bebyggelse 
skal tilpasses og dimensjoneres med utgangspunkt i type utviklingsområde og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud bør lokaliseres til 
dette området.” 
 
De viser for øvrig til svar på merknad til Sameiet på Haglebutunet.  
 
Administrasjonens kommentar 
Se svar under kommentar blant annet fra Marion Kristoffersen og Jan Furuseth for en del av merknaden. 
Se også utbyggers tilbakemelding på blant annet gangvei og overgang på fylkesveien. Når det gjelder 
endelig utnyttelsesgrad så er det angitt maksimalt bebygd areal (BYA) og høyder på bygg i bestemmelsene. 
Ut i fra dette bestemmes hvor mye som maksimalt kan bygges i hvert område. BYA avgrenser 
«fotavtrykket» av byggene og mønehøydeangivelsen bestemmer hvor mange etasjer det kan være. For 
detaljplaner for fritidsbebyggelse i Sigdal så er dette en vanlig måte å oppgi utnyttelsesgraden. Det er satt 
en maksimal grense for hvor mye som kan bygges, men det er ingen «plikt» til å bygge så mye. Når det 
gjelder utnyttelsesgraden så er det meste av dette området avstatt til sentrumsformål i kommuneplanen, 
og det er ønske om høy utnyttelse da området ligger meget sentralt til på Haglebu med gåavstand til flere 
spisesteder, alpintanlegg og turløyper og ligger rett ved skiløypa. Det er sånn sett ikke i samme kategori 
som «vanlige» fritidsboligområder.  
Som skrevet tidligere i saken vil krysset mot fylkesveien «strammes opp» og bli mer oversiktlig. Det er et 
ønske fra administrasjonen at det er størst mulig korridor der skiløypa går som ikke er bebygget. Vi mener 
derfor at det er bedre å legge veien til BFR-området mot skiløypa enn å legge beyggelsen der og veien 
lenger mot øst. Denne skiløypa blir mye brukt, og det er ikke ønskelig å få ny veikryssing for skiløype 
innenfor området. Da er løsningen et planfritt kryss.  
Oppmålingsforretningen er ikke helt avsluttet for disse eiendommene. Ut i fra det som er lagt inn av 
grenser i matrikkelen nå, vil deler av regulert skiløype bak H1 – H3 ligge inne på disse eiendommene. 
Veiene ligger ikke inne på disse eiendommene slik reguleringsplanen foreslås. Se utsnitt fra kart under hvor 
eiendomsgrenser som er lagt inn ligger med svarte stipla streker og skiløype er grønn.  
 

 



 
Område BS2 (H1 til H3 i illustrasjonsplanen) 

 
En mener at det i dette tilfelle ikke er krav til konsekvensutredning. Dette er ut i fra hva lovverket tilsier at 
skal konsekvensutrerdes. Utbyggingen er i samsvar med kommuneplanen.  Med flere bygg innenfor 
området vil solforholdene kunne endres. Det er som utbygger skriver slik at de eksisterende byggene har 
terrasser og uteplass mot vest. Regelverket må følges når det gjelder avstanden på bygg, og det vil også 
være avgjørende for solforhold.  
 
Viken fylkesråd/Viken Fylkeskommune 
De viser til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 som en viktig føring. Der er det blant 
annet lagt til grunn ivaretagelse av myrområder blant annet fordi de er viktig i en klimasammenheng, kan 
ha flomdempende og vannrensende effekt og er viktig for biologisk mangfold. De ser det som uheldig at 
planen legger opp til nedbygging av myr og utskifting av masser og ber om at dette revurderes.  
Når det gjelder hensyn til vannmiljø ber de om at det gjøres en vurdering etter § 12 i Forskrift om rammer 
for vannforvaltningen. De viser i den sammenheng til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-
Viken 2016-2021. Den regionale vannforvaltningsplanen har fastsatt mål for vannmiljøet i alle 
vannforekomstene i vannregionen. Ifølge vannforskriften skal ny aktivitet eller nye inngrep vurderes i 
forhold til muligheten for å oppnå miljømålene, jfr. §§ 4 og 6 om miljømål og §12 om ny aktivitet eller nye 
inngrep.  
De gjør ellers oppmerksom på at tiltak som berører bekk er søknadspliktig etter Forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag. Dette gjelder uavhengig av vedtak etter plan- og bygningsloven. En søknad bør inneholde en 
beskrivelse av tiltaket og vannmiljøet. Søknaden kan sendes til Viken fylkeskommune. 
De viser ellers til veilederen T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse som vektlegger tilpasning av 
bebyggelse og annen infrastruktur for å redusere landskapsvirkning og terrenginngrep. De 
har forståelse for at det legges opp til en noe tyngre utnyttelse i et sentralt område på Haglebu, og ser det 
som positivt at det er lagt opp til en nedtrapping av høyden på bebyggelsen oppover i terrenget. De 
bemerker imidlertid at deler av planområdet er bratt, og peker på BFR-feltet. Her legges det opp til en 
mønehøyde på opp mot 8,3 meter. Fra planbeskrivelsen ser de at det er tenkt en vertikalforskyvning av 
bebyggelsen som skal bidra til å redusere terrenginngrep, men de stiller spørsmål ved om ikke dette bør 



inkluderes i planbestemmelsene.  Ellers anbefaler de at det gis bestemmelser om farge- og materialvalg 
som sikrer et avdempet uttrykk.  
 
Samferdselsfaglige merknader:  
De må ha tekniske planer for vegtiltakene. Dette gjelder vegteknisk plan for veitiltakene som berører 
fylkesveien med henvisning til Håndbok R700 tekniske tegninger. Teknisk plan skal være godkjent av Viken 
fylkeskommune før reguleringsplanen blir vedtatt. Det må stå i reguleringsbestemmelsene at byggeplan 
for vegtiltakene skal godkjennes av Viken fylkeskommune, og det må fremgå av reguleringsbestemmelsene 
at tiltakene skal være gjennomført før det bli gitt igangsettingstillatelse i planområdet.  
 
Kulturminnefaglige merknader - automatisk fredete kulturminner:  
Det ble funnet en rekke automatisk fredete kulturminner i området omkring Haglebutunet i 2005, men 
ingen i denne delen av den større reguleringsplanen. De har derfor ingen merknader til planforslaget.  
De har ingen merknader til offentlig ettersyn av planforslaget når det gjelder nyere tids kulturminner. 

 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at de vil ta opp punktet med vannforvaltning og regional plan med kommunen og Hagas. 
Punktet om søknadsplikt for fysiske tiltak i vassdrag vil de ta opp med kommunen. De vil også diskutere om 
bestemmelsene bør endres slik at området BFR skal bygges med vertikalforskyvet bebyggelse slik 
planbeskrivelsen legger opp til.  
Stener Sørensen AS v /Einar Engh har sendt teknisk plan for veg til godkjenning slik Viken Fylkeskommune 
krever før planen vedtas. Det var møte med deltagere fra Viken Fylkeskommune og Stener Sørensen AS 
V/Einar Engh 02.02.21. Det ble enighet om at busslommene kan utføres etter utbedringsstandard, at 
overvannshåndtering detaljeres i byggeplanen, planhefte datert 23.10.20 er tilstrekkelig for 
detaljplan/reguleringsplan og det må legges inn en sone for midlertidig anleggsbelte rundt Fv 287. I tillegg 
skal det legges inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at byggeplan må være godkjent av Viken 
Fylkeskommune før det gis igangsettingstillatelse, tiltak på fv 287 må være ferdig opparbeidet før det gis 
midlertidig brukstillatels/ferdigattest og og det må opprettes en gjennomføringsavtale. Referat fra møtet 
ligger som vedlegg til saken.   

 
Administrasjonens kommentar 
Det er lite igjen av myra som de viser til og den er ganske grunn. Så godt som hele området er allerede 
utbygd. Vi mener at det er viktig å utnytte et utbyggingsområde som er så sentralt plassert på Haglebu, og 
at en derfor kan forsvares å ofre et såpass lite område framfor å bygge ut større områder andre steder. 
Vi tror ikke utbygging her vil påvirke miljømål i vesentlig grad. Påvirkning vil i dette tilfelle vesentlig komme 
fra avrenning i tilfelle. Det er så godt som flatt der bekken går gjennom planområdet. Områdene nærmest 
bekken er utbygd med nye leilighetsbygg for kun et par år siden. Det er nok derfor liten del av utbyggingen 
som vil foregå i nærheten av bekken. Søknadspliktig ved inngrep i bekk må følges. Søknaden sendes Viken 
Fylkeskommune.  
Det er gjort endringer i illustasjonsplanen etter at planen har vært på høring. Disse fører til at det antagelig 
ikke er så aktuelt å bygge med vertikalforskyvning av bebyggelse lenger. Det er lagt inn tekst om 
materialvalg og farge i bestemmelsene punkt 3.1.2 a) slik de ønsker. Selv om det er skrånende terreng i 
BFR-feltet og spesielt i den nordlige delen, ligger dette området lavt i terrenget og ikke opp mot 
«høyfjellet». Noen silhuettvirkning er det derfor ikke fare for.  
Bestemmelsene og plankart er endret i samsvar med de avtaler som ble gjort i møtet og som ligger i 
referat.  
 
Sameiene på Haglebutunet 
De skriver at de er positive til at en seriøs aktør regulerer og bygger ut et område som har behov for 
fornying, og de har fått et godt grunnlag som naboer slik at de får et fullstendig inntrykk av hvordan 
området vil bli ferdig utbygd.   



De er i alt 15 eiere av leiligheter, og alle vil bli negativt berørt av planforslaget. De er klar over at dette skal 
finansiere oppussing av Fjellstua, men de håper at kommunen ser at antall enheter i en så ruvende 
formasjon vil gi utfordringer som ikke er hensyntatt i planforslaget. De er kritiske til at kommunen har 
definert det meste av området som sentrumsformål og har gitt det en u-grad på 70%. De mener at hele 
området må defineres som ferie og fritidsbebyggelse siden det er det det er. Dette må være førende for 
tettheten i utbyggingen samt at solforhold og utsikt skal være hensyntatt i planleggingen av nye bygg, og at 
de ikke skal være til vesentlig sjenanse for eksisterende bygg. Haglebutunet skal være et sted for ute- og 
friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Et sted en kan dra uten bekymring og irritasjon. De mener at 
sentrumsformål ikke hører hjemme på fjellet og at det er brukt bevisst for å øke antall enheter. Det vil gå 
på bekostning av parkeringsplasser og uteareal.  
De mener at en slik massiv utbygging vil forringe verdiene for de som har kjøpt. De har blitt informert av 
byggherre om at det vil komme mer, men at dette ville komme bak eksisterende bygg. De ble forespeilet 
et friområde i sentrum av området og at alle skulle få tilgjengelig gjesteparkering i tillegg til den ene ved 
huset. De skulle ønske at AD Arkitekter kunne bruke mer tid på å se konsekvensene for beboerne på 
området, og ikke bare presse inn flest mulig bygg inn på området. Dette er ikke et sentrum slik de 
definerer sentrum, og det ligger ikke i et bymiljø.  
De er kritiske til at samme person er del av reguleringsplanen og utbygging av leilighetene, og mener at 
hensynet til profitt kommer først pga denne dobbeltrollen. Dette ble de ikke klar over før i sommer, og de 
mener at det ikke er i tråd med gitte rammer. De burde i første byggetrinn ha laget sol- og utsikts analyser. 
De mener at det skulle vært gjort små endringer for at 8 av de 16 leilighetene hadde fått bedre solforhold. 
For å få bedre solforhold burde de vært speilvendte. Det hadde man oppnådd om motsatt side av byggene 
hadde hatt fremskutt terrasse. Men de skriver også at det er for sent å gjøre noe med det som allerede er 
bygget, men mener at dette bør være et tema til vurdering neste byggetrinn/regulering.  
De skryter av driften av Fjellstua og driverne der. Mange arrangement foregår i området bak Fjellstua, og 
de er redd dette blir borte dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt og bygget ut etter.  Disse 
arrangementene var viktig for valget deres om å kjøpte leilighet her, og de er redd trivselen blir borte og at 
de vil vurdere og selge leiligheten dersom dette blir gjennomført fordi tettheten blir for stor. De er enige 
med kommunen i at planen vil kunne gi flere varige arbeidsplasser lokalt og for skianlegget, men håper at 
kommunen vurderer noen punkter på nytt. Det er;  

- Parkeringsplassene må ligge i nærheten av der de bor. Planlagt parkeringsplasser må derfor 
revurderes for å unngå flytting av biler, unngå trafikkbelastning og øke sikkerheten for 
gående/barn. 

- Med så stor tetthet blir det vanskelig å finne plass til snø ved brøyting 
- De er motstandere av at de skal henvises til gjesteparkering som skal deles med Fjellstuas gjester. 

De ber om at arealberegning på parkeringsplasser er 18 kvm pr. stk og at hver leilighet får to 
plasser hver. 

- Bekken som renner gjennom området er delvis åpen og delvis i rør. De er kritiske til at bekken er 
usikret med tanke på barn og voksne med promille. En kan tråkke igjennom når snøen er råtten. 
Bekken er kun avgrenset med kampesteiner som på vinteren er skjult av snø, og dette har ført til 
dyre reparasjoner på biler. Dette burde vært i orden før planen blir vedtatt.  

- Det er snart 2 år siden de første flyttet inn. De har brukstillatelse, men det er frustrerende at de 
ikke får levert i henhold til avtale. Det står i rammen at utbygger har fram til 2023 for å avgi 
ferdigattest. De spør om utbygger kan utsette det som er i plan 1 i påvente av en plan de ikke vet 
utfallet av. De ber kommunen pålegge byggherre å ferdigstille trinn 1 eller i hvert fall instruere 
dem i hvordan vei, elv og gjesteparkering skal være. Om dette var ferdigstilt hadde det vært 
enklere å se hvilke arealer som blir brukt til hva og problemet med den rennende elven og 
gjesteparkering hadde blitt lettere å løse. De ser at det i planforslaget er tegnet inn vei som ikke 
stemmer med virkeligheten.  

- De mener at det er for mange enheter i det nye forslaget. Antall mennesker og biler blir en 
utfordring selv om en fjerner noen enheter. De bruker hytta hele året og mange går rundt 
Haglebuvannet. Kommunen bør sørge for at det en gangsti eller fortau fra Fjellstua og til 



sammenkoblingen med gangstien rundt Haglebuvannet. På vinteren er det høye brøytekanter og 
trafikken suser forbi. Dette er viktig for sikkerheten og bør være i kommunens interesse. Farten 
burde også være senket. Om gangstien legges langs vegen eller gjennom terrenget er av mindre 
betydning.  

- De mener at det ikke er hensiktsmessig at lekeplassen er plassert i utkanten av planområdet. Det 
er vanskelig å følge med på dette området fra leilighetene. Det er bedre om lekeplassen ligger 
foran de allerede bygde leilighetene H1 til H4. Det vil si fjerne to bygg sentralt i området og avsette 
dette til lekeplass og en grønn lunge med bålpanne og benker. Her kan Fjellstua også ha 
utearrangementer. Barna kan leke fritt og de voksne kan følge med fra terrassen og vinduer. Om 
lekeplassen ligger der utbygger foreslår må barna krysse den mest trafikkerte veien på området for 
å komme til leikeplassen.  

- De ber om at det legges inn en belysningsplan for området av sikkerhetsmessige årsaker. Det er 
lagt opp til en kombinasjon av biler, bygg og folk som ferdes fra boligene til Fjellstua frem og 
tilbake på kveldstid og de ankommer ofte sent på fredagskveld. Veien gjennom området brukes 
også av hyttefolk i Åslandseterområdet.  

- De mener at den bakre rekka opp mot Åslandseterveien (BFR) bør ha adkomst fra 
Åslandseterveien slik det opprinnelig var plan om. Endringen griper uforholdsmessig inn i terrenget 
pga kulverten som må bygges i full høyde. Terrenget bak hyttene deres blir vesentlig forandret. Det 
virker som om skiløypa ligger nærmere husene deres enn den er i dag. Om skiløypa både blir 
høyere og nærmere får de problemer med snøen som hoper seg opp. H3 får også en kraftig økning 
av trafikk forbi rett utenfor terrassen. De mener at det er en avkjøring fra Åslandseterveien som 
kun trenger oppgradering.  

- De synes det er rart at selger definerer dem som små fritidsboliger og definerer seg vekk fra TEK10. 
Takstmannen deres definerer det som næringsbygg med 4 boligseksjoner og TEK10 gjelder uten 
unntak. De lurer derfor på hva slags bygg som skal bygges og hva var det kommunen godkjente i 
første byggetrinn. Informasjonen så langt har gitt dem bekymring og de håper på en grundig 
gjennomgang av Sigdal kommune. De har forstått at det dreier seg om 46 leiligheter totalt med 
parkeringsplass på egen tomt. Tomtene er ikke målt opp, og de har ikke fått målebrev. Det skal 
være 4 x 18 kvm pr. tomt. De forventer at dette ordnes opp i uten mye utsettelser. Dette er 
rekvirert og vil være nødvendig for tildeling av arealer til de neste byggene. Kartverket har sendt 
dem videre til Sigdal kommune. De bemerker videre at det er satt av 107 parkeringsplasser hvorav 
15 er til Fjellstua. Byggene skal til sammen ha et BRA på ca. 4820 kvm inklusiv 8 små enheter på 
Fjellstua.  

- Sameiene på Haglebutunet står samlet bak disse innspillene, og de håper å bli hørt. Fritidsaktivitet, 
avkobling og turer er deres motivasjon for å være her.  

 
Forslagstillers kommentar 
De skriver at de forholder seg til kommuneplanen som gjelder her, vedtatt 22.03.18. De har foreslått 
områdene BS1 – BS4 (Sentrumsformål) med BYA 70 % og området BFR (fritidsbebyggelse) med 50 % BYA. 
Tiltakshaver ønsker å videreutvikle området i tråd med kommuneplanen hvor det legges opp til 
bærekraftig reiselivs-hytteutvikling med fortetting og arealøkonomisering. Kommuneplanen avsetter det 
største av dette området til sentrumsformål samt noe til fritidsbebyggelse. De planlagte formålene er 
hytter/fritidsleiligheter, næringsvirksomhet og å ta vare på og utvikle løypetraseer, stisystemer og 
leikeareal. De mener at det ligger vurderinger fra Sigdal kommune i kommuneplanen om at 
hytteområdene bør konsentreres i forhold til å ta vare på og ikke bygge ned grøntområder og 
naturområder, sikre infrastruktur i forhold til å husholdere kommunens økonomi og sørge for 
trafikksikkerhet og kollektivdekning nå og i framtida. De viser til deler av saksframlegg ved utleggelse til 
offentlig ettersyn og støtter kommunens vurderinger i forhold til arealeffektiv utbygging og høyere 
utnyttelse. De mener også at reguleringsplanen vil ivareta det tredelte formålet med planen på en god 
måte, og dette støtter kommuneplanen. For øvrig har alle naboene på Haglebutunet blitt forevist 
utviklingsplanene for området.  



De skriver at reguleringsplanen utføres av AD Arkitekter AS som er uavhengig arkitekt og planfaglig 
konsulent for oppdragsgiver / tiltakshaver Hegmo AS. For de fire hyttene som er bygget er AD Prosjekt 
Bygg AS underleverandør av deler av leveransen til utbygger og hoved entreprenør Hegmo AS. Leveransen 
ble gjort i konkurranse med andre leverandører etter at konseptet/planene for de fire første hyttebyggene 
ble gjort, og AD Prosjekt Bygg AS har ikke gjort noen avtaler om videre leveranser utover de 4 første 
hyttene med Hegmo AS. Det er derfor uriktig som de skriver at AD Prosjekt Byggs leveranse av de 4 første 
hyttene har noen sammenheng med høy tetthet, og at dette har noen innvirkning på 
reguleringsplanforslaget.  
De skriver videre at det er mange hensyn å ta når en bygger på dette området. Sol er viktig og derfor ligger 
alle terrassene/stuene mot sør/sør-vest for å få ettermiddags- og kveldssol. Det er også viktig med utsikt, 
og derfor er også dette hensyntatt slik at de kan se Haglebunatten, Seteråsen og Berghammaren. I tillegg 
har de prøvd å skjerme de enkelte hyttene og begrense innsyn fra skiløypa.  
For området BFR er det lagt opp til 2 parkeringsplasser pr leilighet på egen eiendom. For områdene BS1 til 
BS4 er det lagt opp til at hver boenhet skal ha to parkeringsplasser, en på egen tomt og en på 
fellesparkeringer i området BS1 – BS4. Det legges opp til flere fellesparkeringer i området BS1 – BS4 i en 
avstand på mellom 10 og 80 meter fra hyttene i sambruk med Fjellstua. Det er avsatt 20 plasser til driften 
på Fjellstua og 8 plasser til de nye leilighetene som er tenkt i 2. etasje på Fjellstua. Det er satt av 6 HC-
plasser i planen som er lagt på felles parkeringsareal ihht reguleringsbestemmelsene. Det skal også 
avsettes lademuligheter for ladbar motorvogn på Felles parkering.  De viser også til bestemmelsene pkt 
3.4.1 g og 7.2.2 som omhandler sikkerhet, adkomst, lekeplass, turdrag, overvann og felles parkering. De 
viser til saksframlegget ved offentlig ettersyn der administrasjonen skriver at det har vært viktig å få på 
plass mange nok parkeringsplasser, og at forslaget her legger opp til 2 parkeringsplasser pr. leilighet.  
 
Når det gjelder snø skriver de at snødeponi har vært et drøftingsspørsmål med kommunen, og at snø er en 
utfordring på Haglebu. De skriver at ved snøfall skal snøen ryddes og fjernes.  
Når det gjelder parkeringsplassers størrelse skriver de at de har brukt Bygg forsk 312.130 som er en 
veileder som blir brukt over hele landet. Der står det at i parkeringsplasser og garasjeanlegg er standard 
størrelse 2,5 x 5,0 meter og HC-plasser 4,5 x 5,0 meter, manøverareal mellom p-rekker 6,3 meter. De 
skriver videre at 18 m2 som er nevnt i nabomerknad er hentet fra «Grad av utnytting, Beregnings og 
måleregler» i forbindelse med BYA-vurderinger. Parkeringsareal går inn i beregningsgrunnlaget for grad av 
utnytting og 18 m2 bør reserveres når parkeringen dekkes av overflateparkering. Andel av disse 18 m2 er 
manøverareal, vist i illustrasjon under. 



  
Ved utregning av BYA for området er det regnet 126 p-plasser a 18 kvm. Parkeringsplassen må 
opparbeides ihht til illustrasjonsplanen/utomhusplanen som skal innsendes ved søknad om tillatelse til 
tiltak. 
De viser til svar under merknad fra NVE når det gjelder bekken. De har også laget en illustrasjonsplan, og 
det er lagt inn krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal utarbeides en utomhusplan for hele 
området ved søknad om tiltak. Det vises i utomhusplanen hvordan bekk gjennom området legges delvis 
åpen som vannelement og miljøfaktor. De skriver også at NVE og Viken Fylkeskommune har fokus på 
bekken og ivaretagelse av bekkeløpet i forhold til mål for vannmiljø og hvordan bekken utformes som 
flomvei i forhold til rapport fra Skred AS. Tiltakshaver vil forholde seg til Skred AS sin rapport. De skriver 
også at de vil ta opp sikkerhetsaspektet med Sigdal kommune og evt montere gitterrister.  
De skriver at de har fram til 2023 med å avgi ferdigattest for å få godkjent reguleringsplan og en helhetlig 
utomhusplan for hele området. De viser til §3.4.1 g) hvor det er krav om at de skal redegjøre for 
sikkerheten for alle faser i byggetrinnene.  
 
De skriver at planlegger og trafikkplanlegger har ønsket nedsatt hastighet og opphøyet overgangssone slik 
naboene etterspør på fv 287, men dette ble ikke akseptert av Statens vegvesen. Det er planlagt busstopp i 
begge retninger etter krav fra Statens vegvesen/Viken fylkeskommune. Det er overgangsmulighet over Fv. 
287 via campingplassen i vest for å komme til stisystemet rundt Haglebuvannet.  
 
De skriver at kommunedelplanen har bestemmelser om at det i sentrumsformål skal etableres 
møteplasser som innbyr til felles leik og opphold. De viser til at det i retningslinjene for boligområder står 
at leikeområdene skal skjermes for trafikk, forurensning og støy, samt ha tilfredsstillende lys- og 
solforhold. De vurderer at området BLK på ca. 300 kvm har gode solforhold og ligger svært gunstig til for 
leik og uteopphold inntil skiløype, skjermet fra trafikk, parkering og støy. Området vil opparbeides med 
benker og leikeapparater og kan brukes som fellesplass for Haglebutunets hytteeiere uten å måtte ta 
hensyn til aktiviteter på Fjellstua. De er ikke enige i at det er bedre å plassere leikeplassen slik de ønsker.  
Når det gjelder belysning viser de til krav i bestemmelsene om at det skal være en del av utomhusplanen 
som skal være på plass før det gis rammetillatelse, § 3.4.1 a). 
I forbindelse med avkjøring til området skriver de at adkomstløsningen ble endret etter tilbakemelding fra 
Statens vegvesen. De viser også til at administrasjonen i kommunen har oppsummert at det er naturlig at 
alle hyttene har adkomst fra fylkesveien dvs at å heve skiløypa i en brukonstruksjon kan være en god 



løsning, at de skal se på hvordan hyttene får adkomst inn på skiløypa, at de bør se på en lettere 
materialbruk med tre/tømmer i brukonstruksjonen og at de skulle ta kontakt med Eggedal Turlag for å bli 
enige om en utforming. De skriver også at de ønsker å bygge opp en steinmur fra tomta til kulverten for at 
det skal gli best mulig inn i terrenget og bruke lokale utgravingsmasser. Kulvertløsningen er godkjent av 
Eggedal Turlag. De skriver også at hus 3 ikke vil få kraftig økning av trafikk rett utenfor terrassen. Det er 7 
meter eller mer fra ytterkant terrasse til nærmeste veikant.  
 
Snitt med kulvert fra den kanten hvor det vil virke størst; 

 
 
De skriver at TEK 10 gjelder uten unntak når det gjelder konstruksjonssikkerhet, brann/rømming, 
ventilasjon, støy m.m. De viser til brev kommunen har sendt dem i forbindelse med byggingen hvor det 
kommer fram at kommunen mener tiltaket må belegges med ansvar i tiltaksklasse 2 for overordnet 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet samt komplett brannkonsept. Tiltaket skal også belegges med 
uavhengig kontrollerende foretak.  
 
Administrasjonens kommentar 
Når det gjelder antall enheter og utnyttelses grad, se også kommentar under innspill fra Tranøy. 
Illustrasjonmsplanen er ikke juridisk bindende. Det er derfor ikke sikkert at det blir akkurat slik bebyggelsen 
kommer til å være eller byggene plasseres. Det er satt rammer i reguleringskartet og bestemmelsene som 
må følges, og der er utnyttelsesgraden angitt. Som tidligere nevnt er det sentrumsformål her i gjeldende 
kommuneplan. En må forvente at utnyttelsesgraden da er forholdsvis høy. Kommuneplanen er overordna 
detaljplaner og reguleringsplaner som denne bør gjenspeile det kommuneplanen viser. Innenfor 
sentrumsformål kan det godt være fritidsbebyggelse og da helst i form av leiligheter framfor tradisjonelle 
fritidsboliger. Det er riktig at sentrumsformål er brukt i kommuneplanen for å vise at området bør ha 
funksjoner som passer i et sentrum og også ha høyere utnyttelsesgrad enn i områder som ligger lenger 
unna.  
Det er avsatt parkeringsareal i planen og beregnet to parkeringsplasser pr. enhet i tillegg til parkering for 
Fjellstua med utleierom. Dette har vært et viktig tema for administrasjonen før planen ble lagt ut på 
høring. Det blir mindre uteareal her enn i et tradisjonelt hyttefelt. Det er derfor tatt inn lekeplass og stilt 
krav til opparbeidelse. Alle leilighetene som er bygget har privat uteplass i from av terrasse eller veranda. 
Det er kort avstand til turmuligheter både i sommerhalvåret og vinterhalvåret. Parkeringsplasser teller 
med i BYA. Når det gjelder fartsgrense og kryssing av vei, stemmer det som forslagstiller skriver at 
Vegvesenet ikke ønsker å senke fartsgrensen og heller ikke ha fotgjengerovergang. Det er derimot lagt opp 
til at krysset inn til området/Fjellstua skal «strammes opp» og samles slik at trafikken blir bedre organisert. 
Dette vil for håpentligvis hjelpe på at det blir sikrere for de myke trafikkantene også. Dersom veien i 
plankartet ikke stemmer med vei i terrenget, betyr det at det er mulighet for å flytte veien etter at planen 
er vedtatt.  
Vi ser ikke at denne planen skal være til hinder for at det skal være arrangementer på Fjellstua. Heller stikk 
i mot siden utbygging her vil gjøre at flere har kort avstand og sannsynligvis vil noen av disse delta.  
Det er ikke noe i regelverket som hindrer at samme firma kan være del av reguleringsarbeidet og senere 
være del av utbyggingen. Det viktige er at regelverk følges blant annet med tanke på hva som skal utredes, 
og at alle får muligheten til å uttale seg slik at det blir en bra plan.  
En del av det som tas opp er privatrettslig og derfor noe som de må ta opp med utbygger og som ikke er 
del av denne planen, og det som gjelder byggesakene i området følges opp at kommunen i samsvar med 
plan- og bygningsloven. Se ellers svar under merknad tidligere i saken.  



 

Eier av leilighetene i hus 1,2,3 og 4 

De har identisk merknad som Ragnhild og Jarle Tranøy.  

 

Administrasjonens kommentar 

Se kommentarer under innspill fra Ragnhild og Jarle Tranøy. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

De viser til sitt innspill til varsel om oppstart og skriver at det er positivt at flere av deres merknader er tatt 
med og fulgt opp i planforslaget. De savner en bedre vurdering av hensynet til de siste myrområdene som 
finnes innenfor planområdet. Myra er i hovedsak allerede bygd ned av eksisterende bebyggelse og den 
siste delen er foreslått omdisponert til lekeareal. De går ikke imot denne endringen, men viser til at det 
burde vært gjort en bedre vurdering før dette gjennomføres. Ut over dette har de ingen merknad til 
planforslaget.  
 

Forslagstillers kommentar 

De skriver at de vil ta opp dette med Sigdal kommune.  

 

Administrasjonens kommentar 

Det lille området som er igjen som myrareal i planen vil trolig ha liten effekt på å holde igjen vann da det 
meste av myrområdet allerede er nedbygget. Det er satt krav i bestemmelsene om at det skal etableres 
anlegg for oppsamling, fordrøyning og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 
Se også kommentar under merknad fra Viken Fylkeskommune.  
 

Mattilsynet 

De skriver at alle nye enheter innenfor planområdet skal knyttes til fellesløsning på vann og avløp gjennom 
Haglebu vann- og avløpsselskap AS (Hagas). De peker på at Hagas må vurdere sin kapasitet og 
leveringssikkerhet slik at de har en reell mulighet til å utvide og sikre trygt drikkevann til flere enheter 
innenfor planområdet. 
 

Forslagstillers kommentar 

De skriver at de vil ta opp dette med Sigdal kommune og deretter Hagas.  

 

Administrasjonens kommentar 

Drikkevannskvaliteten og leveringssikkerheten på drikkevann fra Hagas er tilfredsstillende. Det jobbes med 
å utvide kapasiteten på brannvann i Haglebu-området. Det er lagt inn krav i planen om at det skal foreligge 
en godkjent VA-plan før det gis rammetillatelse/byggetillatelse om tiltak innenfor planområdet.  
 

Skiløype gjennom planområdet 

Skiløype over eksisterende tomter  
Det fremgår av gjeldende plan punkt 8.5a andre avsnitt at «utbygging ikke skal være til hinder for ski-/ 
turløyper. Ved kryssing av ski-/ turløyper skal det eventuelt kunne bygges overgang/undergang.  
Kommunen har allerede gitt tillatelse til oppføring av 4 bygninger med 4 leiligheter i hvert bygg i henhold 
til gjeldende detaljplan for dette området. For disse leilighetene gjelder begrensninger i gjeldende 
reguleringsplan punkt 8.5a om at utbygging ikke skal være til hinder for ski-/ turløyper som går gjennom 
området. Bygningene er plassert slik at det er over 4 meters avstand til eksisterende skiløypetrase.  



Forslaget til reguleringsplanen sikrer at arealet ikke blir brukt eller disponert på en måte som er til hinder 
for skiløyper. Planforslaget er derfor en sikkerhet for løypenettet ettersom løypetraseen ikke kan bli 
benyttet til annet formål hvis en grunneier skulle ønske dette. Når det kommer til preparering av skiløyper, 
krever dette i utgangspunktet grunneiers tillatelse. Grunneiere har derfor rett til å nekte motorisert ferdsel 
over egen grunn. Generelt er det imidlertid grunneieres holdninger til skiløyper positive da de gjerne ser 
nytten i gode skiløyper. Løypene trekker skiglade mennesker, som igjen fører til høyere omsetning hos 
bedrifter i nærområdet. 
 
Kommunen eller løypekjøringsaktør må derfor også ha tillatelse fra grunneier til motorisert ferdsel over 
arealet avsatt til skiløyper innenfor planområdet (BST) selv om løypen er fastsatt i reguleringsplanen. For å 
sikre nødvendig rådighetsrett over arealet regulert til skiløyper (BST) anbefaler administrasjonen at dette 
sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Kommunen eller den som blir påpekt av kommunen til enhver tid 
får rådighetsrett over arealet regulert til skiløyper (BST) med sikte på tilrettelegging for allmennheten. For 
å få rettsvern mot tredjemann, må avtalen tinglyses.  
 

Vurdering etter naturmangfoldlova  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og 
arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter anna 
lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i henhold til §§ 8-12 skal vurderes. Ut 
fra hva som er kjent av dokumentasjon i området foreligger det ikke registreringer slik at viktige arter eller 
naturtyper blir påvirka. Planfremmer har vurdert forholdet til naturmangfoldloven i planbeskrivelsen.  
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser med tanke på naturverdier og biologisk mangfold, men det er ikke 
registrert informasjon om viktige biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller sårbare/fremmede 
arter veken av rødlistearter eller fremmedlistearter. Det er ikke funnet registreringer i MIS- registeret for 
dette området, heller ikke opplysninger i naturbasen, artsdatabanken eller skog og landskap viser 
registreringer av trua eller nær trua arter innenfor planområdet eller i nærheten av dette. Det er områder 
som er avmerka som myr, men det meste av dette er allerede bygget ned. Se mer utfyldende kommentar 
under innspill tidligere i saken. 
 
Folkehelse- skiløype og stier  
Det er populært friluftsområde her hele året. Det går mange stier i området både til snaufjellet og rundt i 
området. Det går skiløyper i flere retninger, og kort avstand til et stort løypenett hvor en kan gå mange mil 
på ski også inn i nabokommunene. Det er alpinbakke i kort avstand fra området. Haglebuvannet ligger rett 
i nærheten med mulighet for bading og fisking, og det er en fin tilrettelagt turløype rundt vannet. Det er 
derfor mange muligheter for å være ut og bevege seg. Dette er positiv med tanke på folkehelse. Mange er 
mer aktive når de er på hytta enn hjemme.  
Området som er tenkt utbygd benyttes nok i liten grad av barn og unge i dag. Det er satt av areal til 
leikeplass og stilt krav til opparbeidelse.   
 
Frivillige utbyggingsavtaler  
Det har vært møter mellom administrasjonen og styret i Eggedal utmarkslag for å komme fram til et 
rammeverk for frivillige utbyggingsavtaler. De har blitt enige om et utkast til avtale. Denne er ikke godkjent 
av medlemmene i Eggedal Utmarkslag. Utmarkslaget har satt ned en gruppe som skal jobbe videre med 
saken. Grunneier og utbygger har underskrevet den frivillig utbyggingsavtalen som administrasjonen og 
styret i utmarkslaget kom fram til. Denne ligger som vedlegg til saken. I denne avtalen er det lagt inn 
punkter som sikrer at den skal avløses av ny ferdig framforhandlet avtale når forhandlinger og forankring 
av avtale mellom Sigdal kommune og Eggedal Utmarkslag er ferdig. 
 

Endringer etter offentlig ettersyn 



For å imøtekomme noen av merknadene er det gjort noen små justeringer etter offentlig ettersyn og 
høring. Disse endringen er kjent for grunneierne og anses å være så små at det ikke er noen grunn til nytt 
offentlig ettersyn eller høring. Det anses at ingen blir negativt berørt av endringene.  
Endringene består i at det på området BS4 kan bygges med maksimal mønehøyde målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng på 7,0 meter og ikke 8,3 meter som det var når saken var på høring/offentlig ettersyn. I 
tillegg er gangveien til leikeplassen flyttet litt mot øst. Det er lagt inn hensynssone langs bekken slik NVE 
ber om. I område BS4 er nå tanken å bygge to boenheter og ikke 4 som opprinnelig tenkt. 
Planbeskrivelsen er oppdatert for å få med seg endringene og bestemmelsene er justert ut i fra dette.  
Plankart og bestemmelser er endret med tanke på utbedring av busslommer og avkjøring i samsvar med 
det som Viken Fylkeskommune og Stener Sørensen AS ble enige om.  
Rekkefølgekrav om sikring av skiløype og preparering/vedlikehold er endret til å måtte være på plass før 
fradelig og bygging.  
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Sigdal kommune      Vedtatt dato: XXXXXXXX 

PlanID2018007 

Dato for siste endring/versjon: 07.02.2021 

Detaljregulering for Haglebutunet (GBNR 167/72 m fl.), 3359 Eggedal. 

Forslag til reguleringsbestemmelser. 

1. Hensikten med planen 
- Tilrettelegging for BYA- og utviklingsmuligheter for omsøkte eiendommer tilknyttet 

”Haglebutunet - GBNR 167/72  - i overenstemmelse med kommuneplanen for Sigdal - 
vedtatt 22.03.2018. Kommuneplanen avsetter størstedelen av det omsøkte området til 
Sentrumsformål (BS1-BS4) samt en mindre del til Fritidsbebyggelse (BFR). 

- Planlagt formål er tredelt: 

 Hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie (”Hytter”) 

 Næringsvirksomhet (”Turistnæring”) i Haglebu Fjellstue 
(restaurant/kafeteria/bygging av utleieleiligheter) og parkering. 

 Det skal tas vare på og utvikles løypetraseer og stisystem samt utomhus- og 
leikeareale. 

2. Reguleringsformål 
 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 ledd nr. 1): 

- Fritidsbebyggelse (BFR) – Hytter/fritidsleiligheter 
- Sentrumsformål (BS1-BS4) 
- Leikeplass (BLK) 
- Skiløypetrase/turvei (BST) 
- Energianlegg (T) – (2 alternative plasseringer for evt. framtidig trafo)  

 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 ledd nr. 2): 

- o_SV  Offentlig kjørevei (Haglebuveien/Fv287)  
- o_SKH  (1-2) Kollektivholdeplass 
- SGG Gangvei 
- o_SVG (1-6) Annen veggrunn-grøntareal 
- SKV (1-3) Privat kjørevei   

2.3 Hensynssone (Pbl § 12-6 ledd nr. 3): 

- H190 Andre sikringssoner - energianlegg 
- H320 Flomfare 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Funksjons- og kvalitets-/estetiske krav- måleregler 

3.1.1 Universell utforming  
a. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av arbeids- og 
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publikumsbygg, fellesarealer og utomhusarealer.  
 

3.1.2 Krav til kvalitet/estetikk    

a. Bygninger, anlegg og uteområder skal ha god arkitektonisk kvalitet, både mht. form, 
løsninger, materialer, vegetasjon og skal utformes slik at disse samspiller både 
estetisk og bruksmessig. Materialet i fasader og øvrige bygningskonstruksjoner skal 
være naturmaterialer (treverk) med mørke jordfarger som hovedfarge i fasadene. 

b. Det skal være krav til enhetlig karakter, høyde, volum, takform, orientering og 
utomhusarealer. Illustrasjonsplan til reguleringsplan for Haglebutunet, datert 
09.10.2020 (AD Arkitekter AS) legges til grunn for utomhusplanen. 
 

3.1.3 Måleregler 
Målereglene for byggehøyder og grad av utnytting følger ”Veiledning Grad av 
utnytting. Beregnings- og måleregler”. 
 

3.2 Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner skal 
arbeidet straks stanses og kulturminneavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Lov om 
kulturminner §8.2. Stanse- og meldeplikten må gjøres kjent for alle som involveres i 
arbeidene. 

 
3.3 Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 
3.3.1 Overvannshåndtering  

a. Innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning og 
bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer.  

b. Takvann fra bebyggelse avvannes mest mulig spredt for fordrøyning/infiltrasjon. 
 

3.3.2 Forurensing i grunnen 
a. Dersom det under anleggsarbeidet blir avdekket forurenset grunn, skal ansvarlig 

myndighet varsles, jf. Forurensningsloven §7.  
b. Arbeider i anleggsperioden skal ikke medføre forurensning til grunn, vann eller 

vassdrag. 
 

3.3.3 Støy 
a. Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Nasjonale retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2016, gjøres gjeldende for planen.  
b. Føringer for håndtering av bygg- og anleggsstøy gitt i T-1442/2016 skal følges. 

 
3.3.4 Flom 

a. Innenfor planområdet skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom 
ved prosjektering av avrennings- og infiltrasjonsløsninger. Det vises til 
Flomfarevurdering (vedlegg 1 til reguleringsbestemmelsene) og §6.1 
 

3.3.5  Tekniske anlegg i grunnen  

      a.  Vann- og avløpsrør samt rør/kabler for el og fiber legges i grunnen. 
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3.4  Dokumentasjonskrav 

3.4.1 Ved rammesøknad/ett-trinns søknad om tiltak (neste byggetrinn) skal foreligge: 

     a.  Utomhusplan for hele området. Sammen med søknad om tiltak skal det leveres 
utomhusplan i målestokk 1:200. Denne skal bla. redegjøre for eksisterende og 
framtidig terreng, murer, skråningsutslag. Bygningers plassering med kotehøyde. 
Trafikkorganisering, herunder arealer for gående/kjørende, biloppstillingsplasser og 
felles sykkelparkering. Vegetasjon og materialbruk i markdekker. Stigningsforhold og 
tilgjengelighet på uteoppholdsarealer inkludert Skiløype (BST). Utforming og 
møblering av arealer for leik og opphold. Plassering av sluk, belysning, gjerder og 
murer, trapper, ramper og eventuelle støyskjermingstiltak. Det vises i utomhusplanen 
hvordan bekk gjennom området legges delvis åpent som vannelement og miljøfaktor. 

 
    b.  VA-plan som viser løsninger for spillvann, vannforsyning og overvannshåndtering 

godkjent av kommunens VA- avdeling. Frittliggende hytter skal sikres med 20 l/s. 
Øvrige tiltak tilrettelagt for næring/turistformål skal sikres 50 l/s. 

c.  Takplan som viser BYA-areal over terreng. Det være seg summen av bebygd areal for 
alle bygninge, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og 
nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta. 

    d.  Tinglyst erklæring om allmennhetens rett til ferdsel og opphold i regulert ski-/ 
turløype BST. 

    e.  Tinglyst erklæring som viser atkomstrett til eksisterende hytter som får ny avkjørsel 
fra Fv287 samt nye hytter over eiendommen GBNR 167/72. 

    f.  Utredning vedrørende lokal stabilitet i område BFR, og det skal vises hva som er lagt 
inn av tiltak for å ivareta tilstrekkelig (geoteknisk) sikkerhet for bygninger og 
omgivelser. Utredningen skal gjennomføres av kvalifisert fagkyndig.  

   g. Det skal i søknad om tiltak redegjøres for sikkerhet for gående/syklende/besøkende 
til leiligheter og hytter i planområdet, for hytter som bruker planområdet som 
atkomst samt for  driften av Fjellstua i alle faser/byggetrinn.  Dette gjelder blant 
annet; trygg og sikker atkomst og bruk av  lekeplass og ski-/turløype/ trafikksikker 
atkomst, avstenging/inngjerding av byggeområder.  

3.4.2  Ved søknad om brukstillatelse/ferdigattest neste byggetrinn skal foreligge: 

a.  Skiltplan for området som blant annet angir Felles parkeringsplasser  

4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Bestemmelser for bebyggelse og anlegg (BS1-BS4, BFR, BST og BFK): 
 

4.1.1 Fellesbestemmelser for delområder BFR og BS1-BS4: 
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a. Tekniske anlegg som heis, trapp og tekniske installasjoner på tak skal være integrert i den 
arkitektoniske utformingen og inngå i den samlede volumutformingen. Tekniske anlegg som 
ventilasjon/pipe mm kan overstige maks. mønehøyder med inntil 1,5 meter. Evt heis- 
trappeoppbygg skal plasseres slik at de ikke overstiger maks mønehøyde for den enkelte 
bygning med mer enn 1,5 meter. 

b. Nye bygninger skal ha saltak, med takvinkel mellom 20 og 35 grader. 

c. Min. avstand mellom bygg 8.0 meter, byggegrense mot naboeiendommer 4,0 meter. 

d. Byggegrense mot skiløype BS er minimum 4,0 meter. 

e. Det etableres Felles parkeringsplasser i BS1-BS4 for boenhetene samt Haglebu Fjellstue og 
10 planlagte utleieleiligheter.  

f. På atkomstvei SKV2 skal det tilrettelegges for oppstillingsplass for rednings- og 
slokkemannskap etter §11-17 i Tek 17. Denne skal være snøfri og ikke møbleres. 

g. Private uteoppholdsarealer på terreng kan avgrenses med hekk eller annen 

vertikalskjerming.    

h. Det skal velges et helhetlig grep hva angår belegg, beplantning, møblering og andre 

formingsdetaljer innenfor planområdet.    

i. Utearealer/terrasser/balkonger skal redegjøres for i utomhusplanen. 

j. For Felles parkeringsplass etableres minimum 5 % av parkeringsplassene med lademulighet 

for ladbar motorvogn.  

k. For Felles parkeringsplass tilrettelegges minimum 5 % av parkeringsplassene for 

forflytningshemmede.  

l. Parkeringsplassene skal være åpne uten tak og vegger- kan hegnes inn med lave 

gjerder/steinmurer.  

m. På Felles parkeringsplass tilrettelegges for parkering av sykkel, fortrinnsvis på  bakkeplan 

nær Haglebu Fjellstue. 

n. Angitte avkjørseler (svarte avkjørselspiler i plankartet) kan justeres noe i forbindelse med 

utarbeidelse av utomhusplanen. 

o. Det skal legges til rette for framtidig tilkopling til vannbåren varme eller til annen 

bærekraftig energiløsning, jfr. pkt. 8.2 i bestemmelser til kommuneplanen. 

 

4.1.2 Bestemmelser for delområder BFR og BS1-BS4. 

a. For område BFR gjelder: 

Det kan tillates fritidsboliger med to boenheter i hver hytte. 

Høyde: Maksimalt tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 8,3 meter. 

Parkering: Hver leilighet skal ha to parkeringsplasser hvorav minst en p-plass skal legges på 
egen tomt, øvrige p-plasser innenfor området BFR. For område BFR kan det aksepteres å 
legge noen biloppstillingsplasser til Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  
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I område BFR/SKV1 etableres vendehammer for traktor (brøyting). 

BYA: Maksimalt 50%.  

 

b. For område BS1 gjelder: 

Det kan tillates fritidsboliger med hhv. to og fire boenheter i hver hytte. 

Høyde: Maksimalt tillatt mønehøyde for fritidsboligene over gjennomsnittlig planert terreng 
er hhv 8,3 meter og 9,5 meter. 

Parkering: Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser hvorav en skal legges på egen tomt og 
en p-plass kan legges til Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  

Haglebu Fjellstue: Høyde for bebyggelsen knyttet til eksisterende Haglebu Fjellstue; 
maksimalt tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 10,5 meter. 

Parkering: For Haglebu Fjellstue settes av ca 20 p-plasser til driften, samt 8 p-plasser til 10 
nye utleieleiligheter på felles parkeringsplasser innenfor byggegrensen til Fv287. 

BYA: Maksimalt 70%.  

 

c. For område BS2 gjelder: 

Det kan tillates fritidsboliger fire boenheter i hver hytte. 

Høyde: Maksimalt tillatt mønehøyde for fritidsboligene over gjennomsnittlig planert terreng 
er 9,5 meter. 

Parkering: Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser hvorav en skal legges på egen tomt og 
en p-plass kan legges til Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  

BYA: Maksimalt 70%.  

 

d. For område BS3 gjelder: 

Det kan tillates fritidsboliger med to boenheter i hver hytte. 

Høyde: Maksimalt tillatt mønehøyde for fritidsboligene over gjennomsnittlig planert terreng 
er 8,3 meter. 

Parkering: Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser hvorav en skal legges på egen tomt og 
en p-plass kan legges til Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  

BYA: Maksimalt 70%.  

 

e. For område BS4 gjelder: 

Det kan tillates fritidsboliger med to boenheter i hver hytte. 

Høyde: Maksimalt tillatt mønehøyde for fritidsboligene over gjennomsnittlig planert terreng 
er 7,0 meter. 

Parkering: Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser hvorav en skal legges på egen tomt og 
en p-plass kan legges til Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  
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BYA: Maksimalt 70%.  

 

4.1.3 Plassering av bebyggelsen i BS og BFR. 

a.  Byggetiltak i BS1-BS4 og BFR skal som plasseres i hht. utomhusplan.  

 

4.2  Leik (BFK) og og skiløype (BST) 

a.  Felles opparbeidet Leikeplass (BFK) skal være minimum 250 m² og ha minimum 3 
leikeapparater tilpasset de minste barna og 2 møteplasser med sittebenker.  

b.  Skiløype (BST). Utformes som som gruset vei med regulert bredde 6,0 meter.  

Konstrueres som viadukt for planfri kryssing med SKV2. 

Opparbeides til standard/overflate slik at den kan brukes med lite snø. Maks stigning i 
planområdet 15%. 

4.3  Energiforsyning T1-2- trafo 

a. Evt. ny trafo etableres og utføres ihht retningslinjer/krav fra Midtkraft. 2 alternative 
plasseringer vises på plankartet. 

5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2) 

 

5.1  o_SV  Offentlig kjørevei/Fv287)  

a. Arealet skal benyttes til offentlig kjørevei.  

5.2 o_SVG1-6 Annen veggrunn – grøntareal 

a. o_SVG1 og o_SVG3: I området tillates det å opparbeide gangadkomst som forbindelse 
mot til eksisterende gangbru over elva. 

b. I område o_SVG1 og o_SVG3 tillates det opparbeidet en gangadkomst som 
forbindelse til holdeplass o_SKH1 og en gangatkomst til holdeplass o_SKH2. 
 

5.3 SKV1-3 – Privat kjørevei. 

 SKV2-3 kan justeres noe i forbindelse med utarbeidelse av utomhusplan for området. 

5.4  o_SKH1-2 Kollektivholdeplass 

6. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)  
6.1 Hensyn - flomfare (H320) 

a. Dersom ny bebyggelse planlegges innenfor faresone H320 (flom) må det gjøres 

risikoreduserende tiltak. Ved utnyttelse av areal mellom Haglebuveien og Flenta må 

det sikres at elvekant erosjonssikres på byggeplannivå. Arbeid skal sikres gjennomført 

i samråd med geoteknisk fagkyndig. 
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b. Faresone H320 (flom) langs SKV1 angir delvis åpen/delvis lukket bekk gjennom 

området. Det må legges lavpunkt over de lukkete strekningene slik at det blir en åpen 

flomvei gjennom området dersom bekkeinntakenen ikke fungerer.  

6.2 Andre sikringssoner. Energiforsyning/trafo (H190). 

a. Det skal tas hensyn til elektromagnetisk stråling fra kraftledninger i hht gjeldende 
myndighetskrav. 

b. Elforsyningsanlegg /trafoer er merket på reguleringsplankartet med gjeldende 
avstands-/sikringssoner (T H190) hvor bygg for varig opphold/leikeplasser ikke tillates 
etablert.  

6.3 Frisikt (6x65 meter) mot o_Sv (Fv 287) 
Frisiktsonene er vist i plankartet. Det skal ikke plasseres konstruksjoner eller 
beplantning i høyden 0,5- 1,5 meter som kan være til hinder for sikt. Trær hvor 
trekronen i sin helhet ligger over 1,5 meter kan tillates.  

 

7. Rekkefølgebestemmelser  

7.1 Før rammetillatelse/ett-trinns tillatelse  
7.1.1 Tilfredsstillende vannforsyning i henhold til TEK 17 skal være sikret fram til 
eiendomsgrense (50 l/s). 

7.1.2 Dokumentasjon på tilfredsstillende erosjonssikring skal foreligge før det gis 
rammetillatelse innenfor område BFR. 

7.1.4 Effektbehov/plan for energiforsyning av planområdet utarbeides 

7.1.4  Områder avsatt til skiløyper innenfor planområdet (BST) skal opparbeides i henhold til 
reguleringsplanen punkt 4.2 b og skiløypen skal være ferdig bygget før fradeling og 
videreutbygging av BS1-BS4 kan tillates. 

7.1.5  Kommunen eller den som blir påpekt av kommunen til enhver tid får rådighetsrett 
over arealet regulert til skiløyper (BST) med sikte på motorisert ferdsel for vedlikehold, 
preparering av skiløyper og tilrettelegging for allmennheten. Før fradeling og 
videreutbygging av BS1-BS4 skal rettighet til drift og preparering av skiløyper (BST) sikres ved 
tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.  

 

7.2 Før brukstillatelse 
7.2.1 Leik og uteopphold  

a. Leik (BFK) og uteoppholdsarealer være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før brukstillatelse.  

b. Fra område SKV2 skal det etableres gruset gangvei SGG1 med bredde 2,5 meter til 
leikeplass og videre til turvei BST som vist på plankartet. 

c. Vegetasjon og beplantning:  
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Alle områder skal være tilsådd, tilplantet eller tilrettelagt for revegetering innen  nærmeste 
vekstsesong, eller senest innen ett år etter at tilhørende veianlegg er tatt i bruk. Det skal 
overalt brukes stedegne arter. 

7.2.2 Teknisk og sosial infrastruktur  

a. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal følgende forhold være etablert:  

- Trafikksikker atkomst for kjørende, syklister, bevegelseshemmede og fotgjengere.    

- Godkjente løsninger for håndtering av overvann.  

- Felles parkering i område BS1-BS4. 

b. Det skal utarbeides byggeplan for Fv287. Byggeplanen skal være godkjent av Viken 

Fylkeskommune før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor planområdet.  

Tiltak på Fv287 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest for bebyggelse i planområdet.  

 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i planbestemmelsene, for eksempel 
illustrasjonsplan eller geoteknisk rapport, listes opp her med navn, dato og eventuelt rapportnummer. 

1. Rapport ”Flomfarevurdering”  (Skred AS- datert 04.06.2019). 

 

 

 



 

HAGLEBUTUNET PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERING 

 

  

1 

Oppdragsgiver: 
HegMo AS 
 
Rapporttype: 
Planbeskrivelse til detaljregulering 
Dato: 23. juni 2020. Revidert 27.01.2021 (kap 4) /Rev 05.02.2021 

 
Planbeskrivelse til detaljregulering for Haglebutunet – Sigdal 
kommune. PlanID 2018007 
(GBNR 167/72 m fl., 3359 Eggedal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detaljreguleringsplan Haglebutunet- plankart  

 

 

 

 

Oppdragsnr.: 845 

Oppdragsnavn: Haglebutunet 



 

 

 

 

 

 

 2 

Dokument nr.: 01 

Filnavn: Haglebutunet planbeskrivelse 

 

Revisjonsoversikt 

Revi-

sjon 

Dato Revisjonen gjelder Utarbei-

det av 

Kontrol-

lert av 

Godkjent 

av 

 12.09.2019 Planbeskrivelse TET MAB TB 

 02.03.2020 Planbeskrivelse, div ang. veg/atkomst TET MAB TB 

 15.06.2020 Planbeskrivelse, div ang. veg/atkomst/parkering TET MAB TB 

 23.06.2020 Planbeskrivelse, div ROS-analyse, trafikk, byggegrens TET MAB TB 

 27.01.2021 Planbeskrivelse, div revisjoner kap 4  ihht vedtak TET MAB TB 

 05.02.2021 Planbeskrivelse, rev. Illustrasjoner og 4.2.13 TET MAB TB 

 

Innhold: 

1. BAKGRUNN .............................................................................. 4 
1.1 Hensikten med planen ................................................................ 4 
1.2 Tiltakshaver/eierforhold, plankonsulent/konsulenter ....................... 4 
1.3 Tidligere vedtak i saken .............................................................. 4 
1.4 Utbyggingsavtaler ...................................................................... 4 
1.5 Krav om konsekvensutredning (KU) ............................................. 4 

2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ................................... 5 
2.1 Statlige planer og føringer ........................................................... 5 
2.1.1 Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)

 ............................................................................................... 5 
2.1.2 T-1078 RPR vernede vassdrag (1994) .......................................... 5 
2.1.3 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) .... 6 
2.1.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ......... 6 
2.1.5 T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse ....................................... 6 
2.1.6 Den europeiske lanskapskonvensjonen ......................................... 7 
2.1.7 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven) og regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). ........... 7 
2.1.8 T- 1442 Retningslinjer for behandling av støy ................................ 7 
2.2 Regionale planer ........................................................................ 7 
2.3 Kommunale overordnede planer .................................................. 8 
2.3.1 Kommuneplan ........................................................................... 8 
2.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner............ 10 
2.4.1 Del 1 av Medalen gnr/bnr 167/1 – Haglebu. PlanId: 2005005 ......... 10 
2.5 Pågående planarbeid i naboområdet ............................................ 11 

3. EKSISTERENDE FORHOLD ..................................................... 12 
3.1 Beliggenhet .............................................................................. 12 
3.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold .................. 12 
3.3 Stedets karakter/landskap ......................................................... 12 
3.4 Kulturminner og kulturmiljø ........................................................ 18 
3.5 Naturverdier ............................................................................. 18 
3.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder ............................ 18 
3.7 Landbruk / naturressurser .......................................................... 20 
3.8 Trafikkforhold ........................................................................... 20 
3.9 Barns interesser ........................................................................ 20 



 

 

 

 

 

 

 3 

3.10 Sosial infrastruktur .................................................................... 21 
3.11 Universell utforming .................................................................. 21 
3.12 Teknisk infrastruktur ................................................................. 21 
3.13 Grunnforhold ............................................................................ 21 
3.14 Støyforhold .............................................................................. 22 
3.15 Luftforurensning ....................................................................... 23 

4. PLANFORSLAGET ................................................................... 24 
4.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål ....................... 24 
4.1.1 Planlagt utvikling for Haglebutunet .............................................. 24 
4.1.2 Reguleringsformål og arealer ...................................................... 25 
4.2 Arkitektur og byggeskikk ........................................................... 26 
4.2.1 Haglebu Fjellstue ...................................................................... 26 
4.2.2 Bebygd areal (BYA) ................................................................... 27 
4.2.3 Parkering ................................................................................. 27 
4.2.4 Intern atkomstvei ..................................................................... 28 
4.2.5 Leik- og uteopphold/barns interesser ........................................... 28 
4.2.6 Skiløype- tursti/friluftsområde/rekreasjon .................................... 28 
4.2.7 Universell utforming .................................................................. 29 
4.2.8 VA-forhold/bekkeløp .................................................................. 29 
4.2.9 Overvannshåndtering ................................................................ 29 
4.2.10 Renovasjon .............................................................................. 30 
4.2.11 Brannslukking ........................................................................... 30 
4.2.12 Trafikk/trafikksikkerhet/avkjøringsforhold .................................... 30 
4.2.13 Støyforhold fra Fv287 ................................................................ 32 
4.2.14 El. forsyning/energi ................................................................... 32 
4.2.15 Byggegrense fra Fv287 .............................................................. 32 
4.2.16 Geoteknikk, skred – og flomfare ................................................. 33 
4.2.17 Kulturminner ............................................................................ 33 
4.2.18 Biologisk mangfold .................................................................... 33 
4.2.19 Forskrift om konsekvensutredninger (KU) .................................... 33 
4.2.20 Rekkefølgebestemmelser ........................................................... 33 
4.2.21 Hensynssoner ........................................................................... 33 

5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ........................................ 34 
5.1 Stedets karakter, arkitektur, estetikk, næringsgrunnlag ................. 35 
5.2 Naturmangfoldloven .................................................................. 35 
5.3 Trafikkforhold ........................................................................... 35 
5.4 Barns interesser ........................................................................ 35 
5.5 Geoteknikk, flom og skredfare. ................................................... 36 
5.6 Sosial infrastruktur .................................................................... 36 
5.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen .................................... 36 
5.8 Aktuelle positive konsekvenser fra konsekvensanalysen til KPA ....... 36 

6. RISIKO OG SÅRBARHET ........................................................ 37 
6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)............................................. 37 

7. PLANPROSESSEN .................................................................. 43 
7.1 Medvirkningsprosess ................................................................. 43 
7.2 Varsel om oppstart .................................................................... 43 

8. INNKOMNE MERKNADER ....................................................... 45 
8.1 Innkomne merknader: ............................................................... 45 
8.1.1 Offentlige etater og utvalg ......................................................... 45 
8.1.2 Grunneiere og naboer ................................................................ 49 



 

 1 

1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Tiltakshaver og grunneier HegMo AS ønsker å regulere planområdet Haglebutunet (GBNR 167/72 
m. fl. i Sigdal kommune) i tråd med Kommuneplanens arealdel 2015-2030.  
 
Prosjekt Haglebutunet startet høsten 2016. Tanker om opprusting av området og oppgradering 
med nye fjellhytter/leiligheter ble diskutert med administrasjonen i Sigdal kommune. Siden det har 
prosjektet utviklet seg; 4 hyttebygg med 16 leiligheter er snart ferdige og meget vel mottatt. Sigdal 
kommune har meldt at videre utvikling av området er avhengig av ny detaljreguleringsplan, blant 
annet for å ivareta atkomst- og trafikkforhold.  
 
Hovedintensjonen i planforslaget:    
Tilrettelegging for BYA- og utviklingsmuligheter for omsøkte eiendommer tilknyttet GBNR 167/72 - 
Haglebutunet i overenstemmelse med kommuneplanen (KPA) for Sigdal – vedtatt 22.03.2018. 
Tiltakshaver ønsker å videreutvikle eksisterende område i tråd med KPA, hvor det legges opp til en 
bærekraftig reiselivs- hytteutvikling med fortetting og arealøkonomisering. KPA avsetter 
størstedelen av det omsøkte området til Sentrumsformål samt en mindre del til Fritidsbebyggelse. 
 
Planlagt formål er tredelt: 

- Hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie (”Hytter”) 
- Næringsvirksomhet (”Turistnæring”) i Haglebu Fjellstue (restaurant/kafeteria  og bygging 

av utleieleiligheter). 
- Ta vare på og utvikle løypetraseer og stisystem samt utomhus- og leikeareale. 

1.2 Tiltakshaver/eierforhold, plankonsulent/konsulenter 

Tiltakshaver, fakturamottaker: 
HegMo AS (org nr 918 310 711), Vikerfaret 2, 3425 Reistad. 
Kontaktperson: Egil Vilhelmshaugen (egil@hegilas.no). 
 
Konsulenter: 
Plankonsulent: AD Arkitekter AS (org nr 980 708 942), Industrigata 17, 3414 Lierstranda 
epost: post@adarkitekter.no 
Fagkyndig: 
Sivilarkitekt MNAL/byplanlegger Terje Tollefsen, mobil 41212356, (terje@adarkitekter.no). 
Arkitekt: AD Arkitekter AS. 
Landskap/utomhus: AD Arkitekter AS. 
Brannkonsulent: Roar Jørgensen AS. 
Trafikkanalyse: Asplan Viak AS. 
Støyvurderinger: Brekke & Strand AS. 
Teknisk detaljplan vei/trafikksikkerhet: Stener Sørensen AS. 
Flomfarevurdering: Skred AS. 
 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Det finnes ingen tidligere vedtak i reguleringssaken 

1.4 Utbyggingsavtaler 

Det finnes ingen opplysninger om at det pågår arbeid med utbyggingsavtale knyttet til saken.  
Kommunen ønsker frivillige utbyggingsavtaler for grønn infrastruktur.  Grønn infrastruktur kan for 



 

 

 

 

 

 

 2 

eksempel være klimatilpassing, vannhåndtering, støyreduksjon, bedring av luftkvalitet og 
lokalklima eller bedring av integrasjon og sosialt samvær. (”Grön infrastruktur i urbana miljöer”- 
Nordisk Ministerråd 2018). 
Flere av disse punktene for grønn infrastruktur ivaretas i planen. 

1.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 2017. Det er utarbeidet et eget dokument ”Avklaring av forholdet til KU-
bestemmelser i Pbl”, datert 30.10.2018. (Vedlegges reguleringssaken). 
 

Plankonsulentens vurdering er at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter Forskrift  om 

konsekvensutredninger, en vurdering kommunen har sagt seg enige i. 

2. Planstatus og rammebetingelser  

2.1 Statlige planer og føringer 

Fra oppstartmøte er det enighet om at tiltaket berøres av følgenderikspolitiske 
retningslinjer/statlige planretningslinjer og bestemmelser: 

2.1.1 Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

-Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet.  
-Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
-Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  

2.1.2 T-1078 RPR vernede vassdrag (1994) 

Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 
-vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 
meters bredde langs sidene av disse, 
-andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets 
verneverdi. 
 
De nasjonale målene for forvaltningen av vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av 
verneplanene for vassdrag.  
For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å: 
-unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 
kulturminner og kulturmiljø, 
-sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, 
-sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner, 
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-sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det er 
faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi, 
-sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse 
interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

2.1.3 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 
-Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.   
-Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling.   
-Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser.  
 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare.   
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene:   
- er store nok og egner seg for lek og opphold   
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider   
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne.   
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.   
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.  

2.1.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal 
følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til 
grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 
-Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
-Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 
-Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
-Å skape et trygt samfunn for alle 
De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. 
Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres 
viktigste verktøy. 
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
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2.1.5 T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse 

Veilederen fokuserer på hvilke grep som kan tas for å forbedre kvaliteten på fritidsbebyggelsen, og 
hvordan konfliktnivået rundt den økende hyttebyggingen kan reduseres. Dette er nødvendig for å 
sikre nasjonale og regionale verdier knyttet til natur, landskap og kulturmiljø, men det er og 
nødvendig for å sikre gode hytteområder med langsiktige positive ringvirkninger i lokalsamfunnene. 

2.1.6 Den europeiske lanskapskonvensjonen 

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og 
organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den 
handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon. 
Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer men å påvirke 
endringene i en retning som folk ønsker. Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der folk bor 
og arbeider og der barn vokser opp. 
Landskapet favner både kultur og natur. Det er personlig og inkluderende fordi vi alle skaper vår 
egen opplevelse av landskapet på grunnlag av bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap. Det er 
disse personlige erfaringene som gir landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de 
miljømessige og økonomiske. 
Et viktig mål med konvensjonen er å styrke enkeltmenneskets og lokalsamfunnets medvirkning i 
arbeidet med planlegging, vern og forvaltning av landskap. Konvensjonen etablerer ansvar og 
rettigheter for alle til å; 
-etterspørre landskapshensyn i omgivelsene sine 
-engasjere seg for å ta vare på landskapskvaliteter 
-delta når fagfolk, byråkrater og politikere diskuterer landskapets verdier og forvaltning 
-bidra når myndigheter innarbeider landskapshensyn i planlegging og forvaltning. 

2.1.7 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og regjeringens handlingsplan for økt 
tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). 

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. 
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye 
skapes. 
Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer 
med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt 
tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. 
Departementet arbeider for at økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre 
tilgjengeligheten for alle og legger vekt på at dette kan oppnås gjennom planleggingen. Det er 
grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, 
hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. 

2.1.8 T- 1442 Retningslinjer for behandling av støy 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

2.2 Regionale planer 

Ingen som får betydning her.   
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2.3 Kommunale overordnede planer  

2.3.1 Kommuneplan  

Kommuneplanens arealdel 2015-2030: 
Størstedelen av foreslåtte planområdet ligger innenfor arealformål ”Sentrumsformål” (S4) i 
Kommuneplanens arealdel. En mindre del av området ligger innenfor formål ”Bebyggelse og 
anlegg; fritidsbebyggelse”. 
  
Fra Planbestemmelser og retningslinjer i Kommuneplanens arealdel: 
”1.4 Sentrumsformål (pbl § 11-9 nr. 5)  
Arealer avsatt til sentrumsformål omfatter i hovedsak i området på Haglebu nord for 
Haglebuvannet.  
Ved etablering av ny bebyggelse gjennom fortetting eller transformasjon skal lokalisering og 
utforming avklares gjennom reguleringsplaner. Det skal etableres møteplasser som innbyr til felles 
leik og opphold. Innhold og størrelse skal tilpasses områdenes funksjon og plassering.  
Det henvises til egne kommunedelplaner for områdene der dette finnes.  

Retningslinjer:  Utviklingsområde for boliger, fritidsboliger for salg og utleie, camping, butikk og 

annen privat tjenesteyting.  
Arealbruken innenfor dette området skal bygge opp under tettstedets funksjoner. All ny bebyggelse 
skal tilpasses og dimensjoneres med utgangspunkt i type utviklingsområde og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud bør lokaliseres til 
dette området.” 
 

 
Ill 01: Utdrag kart til Kommuneplanens arealdel 2015-2030. Det foreslåtte reguleringsområdet 
ligger innenfor rød sirkel. 
 
”1.2 Fritidsbebyggelse  
1.2.1 Fortetting i eksisterende regulerte områder for fritidsbebyggelse (pbl § 11-9 nr. 3, 5 og 6).  
I regulerte områder jf. pbl kap. 12 skal tomtestørrelsen ikke overstige 2 000 m2 og det er kun tillatt 
med en boenhet pr. tomt/evt. en seksjonert fritidsbolig. Bebyggelsen skal plasseres minst 100 meter 
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fra setervoll og ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype. Adkomstvei til tomten skal heller 
ikke avskjære tursti og skiløype.  
Ved fradeling av fritidsbebyggelse med tidligere opparbeidet tomteareal, kan tomtegrensen 
vurderes.  
Det tillates totaltutnyttelse av den enkelte tomt på 30 % BRA og maksimalt 300 m2 BYA. Herav skal 
det avsettes 36 m2 BYA til parkeringsareal. Største bygning skal ikke overstige 150 m2 BYA. Største 
tilleggsbygg til varig opphold (anneks) kan være maksimal 30 m2 BRA. Garasje og uthus kan 
maksimum være på 50 m2 BYA hver.  
Bygningene skal ha saltak, med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Maksimalt tillatt mønehøyde 
over gjennomsnittlig planert terreng er 6,3 meter for fritidsbolig og 4 meter for uthus, bod, anneks 
og lignende. Det tillates ikke innredning av kjøkken eller våtrom i bygninger som ikke er godkjent til 
varig opphold.  
Det henvises til kap. 8.1 vedr. tilknytning til vann og avløp.  
Det er ikke tillatt med flaggstang og inngjerding rundt fritidseiendommen. Det skal utarbeides 
lokale retningslinjer som skal ligge til grunn for behandling av søknader om inngjerding av 
fritidsboliger.  

Retningslinjer:  Ved fradeling til fortetting skal tomtestørrelsen tilpasses den eksisterende 

tomtestrukturen.  
Bebyggelsen skal plasseres slik at den er minst mulig eksponert i landskapet. Landskapstrekkene 
skal ivaretas og det skal tas hensyn til estetiske forhold med tilpasning til landskapet og stedets 
byggeskikk. Lengderetningen på mønet skal fortrinnsvis være parallelt med høydekotene i området. 
Det skal i størst mulig grad benyttes naturtilpassede farger.” 
 

 
Ill 02: Utdrag kart til Kommuneplanens arealdel 2015-2030. Størsteparten av planområdet er 
regulert til Sentrumsformål (mørkt) og en mindre del er regulert til Fritidsbebyggelse (gult). 
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2.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

2.4.1 Del 1 av Medalen gnr/bnr 167/1 – Haglebu. PlanId: 2005005 

Del av Område Tb 1/H1 og H2 - på illustrasjon under. 
Aktuelle bestemmelser: 
1.2 Tb1. Turistbedrift/Utleiehytter. 
a) Området TB1 skal knyttes til utleiehytter/leiligheter for utleie og salg med tilhørende bygg og 
anlegg for utøvelse av lek, ferie- og fritidsaktiviteter.  
 
Høyder: § 8.1.a ”Bebyggelsen i Tb 1 og Sp 1 kan utformes i 2 etasjer. Loftrom og underetasje kan 

tillates der terrenget ligger til rette for det.”   

 
BYA: 
I reguleringsbestemmelsene står angitt 10% BYA for Tb1. I Møtebok (kommunestyret  Arkivsaksnr 
03/00645-029) står på side 109 nederst  ” Maks utnyttelse BYA) er foreslått med 20% av 
hyttetomtarealet for hver hytte. Maks utnyttelse BYA er 10% for turistbedrift Tb1 …”.  (Vi går ut i 
fra at dette er uten å ta med BYA for parkering i BYA-kravet som var vanlig på det tidspunktet da 
planen ble laget.) 
 
Byggegrense mot Fv287 er 15 meter. 
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Ill 03: Gjeldende reguleringsplan: Del 1 av Medalen gnr/bnr 167/1 – Haglebu, Sigdal kommune. 
PlanID: 2005005. Foreslått planområde er lokalisert innenfor rød sirkel. 
 
 

 
Ill 04: Utdrag gjeldende reguleringsplan der Haglebutunet/Haglebu Fjellstue (Tb1) er regulert til 
”Turistnæring”. Området rundt er regulert til ”Hytter”/LNF. Planområdet er lokalisert innenfor rød 
sirkel. Byggegrense til Fv287 er 15 meter. 

2.5 Pågående planarbeid i naboområdet 

Det er varslet planoppstart av privat detaljreguleringsplan for ”Haglebusetra” med PlanID 2019001, 
GBnr 161/674. (Varsel datert 18.02.19.) 
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3. Eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet Haglebutunet med Haglebu Fjellstue AS ligger på eiendom GBNR 167/72 m fl., 3359 
Eggedal- Sigdal kommune. Eiendommen grenser til Fylkesvei 287 (Haglebuveien) i vest, og har 
forøvrig tilgrensende områder i nord, sør og øst som er regulert til hytter.  
 
Det er gangavstand (ca 200 meter) til parkeringsplassen til Haglebu Skisenter. 
Haglebu fjellstue er et viktig møtested i et etablert hytteområde og et servicepunkt for 
gjennomfartstrafikken. Stedet driver bevertning, pub, overnatting/hytteutleie og utfører tjenester 
knyttet til ekstern hytteservice. Haglebu Fjellstue holder åpent året rundt.  
 

 
Ill 05: Haglebutunet/Haglebu Fjellstue ligger på ca 815 moh og bare ca 200 meter fra  
P-plassen til Haglebu skisenter.  

3.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Illustrasjon under viser eksisterende situasjon og forslag til planavgrensing for ny plan. 
Følgende eiendommer være del av planen: 
GBNR 167/72: Haglebutunet: Eier Hegmo AS:  16 162,7 m2. Regulert til Turistnæring 
T1: Eier Hegmo AS: 969,4 m2. Regulert til ”Turistnæring”. 
T2: Eier Hegmo AS: 3491,6 m2. Regulert til ”Hytter”. 
T3 (GBNR 167/344): Eier Hegmo AS: 1570,4 m2. Regulert til ”Hytter”. 
T4: Eier Hegmo AS: 2542,1 m2. Regulert til ”Hytter”. 
 
6 private hytteeiendommer innenfor eiendommen 167/72 er også inkludert i planen etter ønsker 
fra Sigdal kommune: 
167/595-596-597-598-599-600 (Regulert til Turistnæring). 
 
Totalt areal for planen med foreslått avgrensing inkl. veiformål er 29,3 daa.  
 
Planområdet ligger ca 815 moh. 
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Ill 06: Haglebutunet – eksisterende situasjon, forslag til planavgrensing for ny plan. 
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Ill 07: Eksisterende situasjon eiendom 167/72- Haglebu Fjellstue/Haglebutunet. Planområdet er 
lokalisert innenfor rød sirkel. 
 

 
Ill 08: Eksisterende situasjon Haglebu Fjellstue 
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Nybygg - hytter 
De siste 2 årene er det godkjent og bygget ferdig 4 nye hyttebygg innenfor planområdet, hver med 
4 leiligheter. Disse byggene er utseendemessig ”modeller” for planlagte nybygg i foreliggende 
planforslag.  

 
Ill 09: Illustrasjon av eksisterende situasjon Haglebu Fjellstue. 4 hytter er bygget (AD Arkitekter AS). 
 

 
Ill 10: Nyoppførte hytter/leiligheter på Haglebutunet (hytte H1 foran – hytte H2 bak).  

3.3 Stedets karakter/landskap 

Haglebu Fjellstue/Haglebutunet ligger på ca 815 meter i et delvis flatt område med stigende 
terreng mot nord og øst, med flott utsikt i alle retninger. Mot øst stiger terrenget ved Haglebu 
skisenter opp til ca 1015 meter med toppen Brennatten bak på 1213 meter. Mot nord stiger 
terrenget opp gjennom et skogbelte med hytter mot Åslandsetermarka. I vest ligger 
Bergshammeren på 1263 meter. (Se også pkt 3.6 Rekreasjonsverdier). 
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Ill 11: Utsikt mot Haglebu – området Haglebutunet innenfor rød sirkel. 
 

 
Ill 12: Oversikt over planområdet. Haglebutunet med nyoppførte hytter midt i bildet. 
 

 

Ill 13: Mindre deler av planområdet består av 
myrområde som ligger oppe på 
elveavsetningene. Der det er aktuelt blir 
myrjorden fjernet og erstattet av grus. Deler av 
dette er allerede gjort i forbindelse med 
nødvendig omlegging av bekk og VA-ledninger 
over området som er gjort i samarbeid med 
HAGAS. 



 

 1 

 
Det vurderte planområdet utgjør området mellom Flenta i vest og Åslandseterveien i øst, hvor det 
er de nedre delene som vurderes for flomfare.  
Elva Flenta renner langs den vestre kanten av planområdet. Elva har en jevn og slak gradient. Ifølge 
NGU sitt løsmassekart består store deler av området av elveavsetninger. Elvebunn består av en 
blanding sand, grus og avrundede steiner der størrelsen avtar nedover i elveløpet. Mindre deler av 
planområdet består av myrområde som ligger oppe på elveavsetningene. Der det er aktuelt blir 
myrjorden fjernet og erstattet av grus. Deler av dette er allerede gjort i forbindelse med nødvendig 
omlegging av bekk og VA-ledninger over området som er gjort i samarbeid med HAGAS. 
Det eksisterer endel trær og busker fordelt over hele området. De fleste av trærne er gran, men 
også endel fjellbjørk.  
Planområdet er sør- og vestvendt, har gjennomgående gode solforhold og vurderes derfor å være 
godt egnet som fritidsboligområde. (Se også pkt 3.6 Rekreasjonsverdier). 
Framherskende vindretning er nord-sør. Planområdet vurderes som moderat vindutsatt. 
 

 
Ill 14: Utsikt fra planområdet.  
 

 
Ill 15: Nyoppførte hytter/leiligheter på Haglebutunet. Hytte H3 under oppføring foran i bildet.  
Hyttene H1 og H2 til venstre (03.10.2018). 
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er registrerte kulturminner – kullgroper 
innenfor planen – registrerte i 1999. Samtlige av disse er imidlertid frigitt og dokumentert i 2006. 
Det vises til vedlagt uttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 05.12.2018. 
 
Det er heller ikke registrert SEFRAK-bygg i planområdet.  

3.5 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart.  
Det er registrert ”Statlig sikret friluftsområde” på begge sider av Fylkesvei 287 og i kanten av 
planområdet. I/langs elva Flenta (utenfor planområdet mot vest) er det registrert Naturtyper (DN-
håndbok 13) av nasjonal interesse. 
 

 
Ill 16: I/langs elva Flenta (utenfor planområdet mot vest) er det registrert Naturtyper (DN-håndbok 
13) av nasjonal interesse. 
 
Forøvrig er det ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt 
viktige kulturlandskap.  
 
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 
2011, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 
2015 i planområdet.  

3.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Haglebutunet/Haglebu Fjellstue er knyttet til turisme, hytte- og friluftsliv, og er et flott 
utgangspunkt for turer i omkringliggende friluftsområder sommer og vinter. En eksisterende 
skiløype går over planområdet. Det er 200 meter i luftlinje til parkeringsplassen til Haglebu 
skisenter i øst. Det er registrert ”Statlig sikret friluftsområde” på begge sider av Fylkesvei 287 i 
kanten av planområdet (se også pkt 3.5). 
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Forøvrig finnes det både sommer og vinter et stort sti- og løypenett med flotte turmuligheter rundt 
omkring i fjelltraktene ved Haglebu: 
-Over planområdet går det en tur-/skiløype som driftes av Eggedal Turlag.  
-I området ved campingplassen er det opparbeidet en ca 2 km lang natur- og kultursti som er 
tilrettelagt for rullestol, barnevogn ol. Langs ruten er det poster med opplysninger som knytter seg 
til naturfenomener og kultur i området. 
-For lengre turer er Haglebunatten i vest et populært mål. På østsiden finnes merkede stier via 
Ruglandseter opp mot DNT-hyttene Toveseter i vest eller mot Dalabu i øst. 
-På vinteren er det oppkjørte skiløyper fra parkeringsplassen på campingplassen. Med dette 
utgangspunktet kan en velge å gå oppkjørte løyper sørover langs Haglebuvannet, mot vest oppover 
Fetdalen mot Haglebunatten eller vestover over fylkesveien inn på løypenettet på østsiden av 
dalen. 
-Foruten turer til fots/på ski er det muligheter for friluftsliv med bading, fisking og båtliv. 
 

 
Ill 17: Sommerforhold på Haglebu.  
 

 
Ill 18: I området Haglebu finnes preparerte løyper i ulikt terreng  
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3.7 Landbruk / naturressurser 

Jordvern – og landbruksfaglige vurderinger er ikke aktuelt her.  

3.8 Trafikkforhold 

Bilatkomsten til eiendommen er fra Fv 287 med avkjørsel sør for Haglebu Fjellstue. Nord for denne 
er det avkjørsel til tre andre eiendommer (Haglebuveien 783, 785 og 787). Mellom de to 
avkjørslene parkeres det i lommer langs Fv 287, som vist under. Parkeringen strekker seg over ca 
70 meter av fylkesveien. På samme strekning er det holdeplass for buss. På vestsiden av veien er 
den en campingplass, noe som bidrar til en del gangtrafikk over veien. Det er ikke fortau eller 
gangfelt på stedet.  
Årsdøgntrafikken i Fv 287 ved Haglebu er vurderes som lav; ifølge vegdatabanken 550 kjt (ÅDT). 
Trafikkbildet i fylkesveien er preget av turisttrafikken, med stort besøk gjennom helger og ferier i 
vintersesongen. Trafikkonsulent Asplan Viak AS konkluderer med at veiarealet er utflytende og 
dårlig definert og at den sikkerhetsmessige standarden er mangelfull.  
 

 
Ill 19: Avkjørsler og parkering langs Fv 287 ved planområdet (Asplan Viak AS).  

3.9 Barns interesser 

Kommunen har ikke utført barnetråkk-registreringer i området. Det er tilrettelagt leikeplass for 
barn i området. Det er en eksisterende ski- og turløype som går over området og ut i marka. Det er 
gangavstand til Haglebu skisenter/alpinbakke. 
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3.10 Sosial infrastruktur 

Fordi dette er et område for fritidsboliger er skole- og barnehagekapasitet uaktuelt å vurdere her.  
Ski- og turløype går over området. 
Haglebu Fjellstue er en møteplass, med matservering, overnatting, pub og stadige arrangementer 
for barn og voksne i helgene.  
Det er matvarebutikk i gangavstand (Haglebu feriesenter). 
Avstand til Eggedal sentrum ca 15 km. 

3.11 Universell utforming 

I planområdet er det ikke tatt spesielle hensyn til universell utforming.  

3.12 Teknisk infrastruktur 

Fjernvarme 
Ikke aktuelt. 
 
Vann og avløp 
Haglebu Fjellstue/Haglebutunet er tilknyttet Haglebu Vann og Avløpsselskap AS (Hagas) 
 
Energi/el 
El. infrastruktur i området driftes av Midtkraft. Tiltakshaver har etablert en helt ny trafo (2016) er 
plassert på siden av FV287; vis-a-vis eksisterende atkomst til Haglebutunet. 
 
Renovasjon 
Husholdningsavfall fra fritidshyttene bringes til eget sentralt renovasjonspunkt ved Fv287. 
 
Avfall fra Haglebu Fjellstue har egen ordning for tømming av næringsavfall. 

3.13 Grunnforhold 

Stabilitetsforhold, flomfare, skredfare 
Skrednett.no/NVE Atlas viser at deler av området er innenfor aktsomhetsområde for flomfare. 
Det er utarbeidet en egen rapport som omhandler flomfarevurdering av konsulent Skred AS. 
Sammendrag fra rapporten: 

”Det er utarbeidet faresoner for planområdet til Haglebutunet, (GBnr. 167/72 m,  fl.) for 

dimensjonerende fremtidig flomhendelser i elva Flenta iht. krav til bygg i sikkerhetsklasse F1 og F2 i 
TEK 17 §7-2. Faresonene er begrenset til areal langs Haglebuveien. Ved utnyttelse av areal mellom 
Haglebuveien og Flenta må det sikres at elvekant erosjonssikres på byggeplannivå.  

Dimensjonerende flom for bekken gjennom planområdet er beregnet til 0,7 m3/s. Det er indikert 
minimum dimensjoner av bekkeløp og stikkrenner for en trygg håndtering av bekken. Grunnet fare 
for tilstopping og størrelse av nødvendige dimensjoner anbefales det å sikre et alternativt flomløp 
som sikrer at vann på avveie finner veien tilbake i bekkeløpet uten å gjøre skade på omliggende 

bebyggelse. Nødvendig strømningstverrsnitt for et alternativt flomløp er beregnet til 1,0 m2. Ved 
sikring av alternativt flomløp vil dimensjoner av bekkeløp og kulverter kunne reduseres.”  
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Ill 20: Aktsomhetsområde for flomfare langs Flenta (NVE Atlas).  

Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for skredfare. Det er forøvrig ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire i 
planområdet. 
 
Grunnforhold  
Grunnen i planområdet består av uspesifiserte elve- og bekkeavsetninger (NVE Atlas). 
Mindre deler av byggeområdet er tynnere myrlag (som graves ut og gruses opp). 
 
Radon 
I samsvar med Byggteknisk forskrift (01.07.2017) skal det gjøres radonsikringstiltak for alle nye 
boliger, slik at rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon som ikke 
overstiger 200 Bq/m³.  
Det er svært lite fakta om radonforekomster i eller nær planområdet. Planområdet består av 
elvegrus myr.  
Se ROS-analyse. 

3.14 Støyforhold  

Planområdet grenser Fv. 287. Konsulent Brekke&Strand AS har utarbeidet egen støyutredning for 
planforslaget.  Det er utarbeidet et støysonekart for planområdet. Kartet viser at mindre deler av 
planområdet langs og på hver side av Fv 287 ligger innenfor gul støysone.  
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Ill 21: Figuren viser støysonekart, beregnet støynivå i 4 meters høyde over terreng. Eksisterende 
bygninger markert med grått.  
 
Planlagte fritidsboliger vil ikke ha overskridelse av anbefalte grenseverdier for boliger hverken på 
fasader eller utendørs oppholdsareal.  
Så lenge ny bebyggelse etableres mer enn 25 meter fra vei skal støynivå på ny bebyggelse ha 
støynivå under anbefalte grenseverdier for boliger gitt i T-1442.  

3.15 Luftforurensning 

Området ligger til Fv 287 med lav ÅDT (550 kjt). Området anses derfor ikke å være utsatt for 
luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som overskrider 
grenseverdiene i planretningslinjene T-1520 (Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging.) 
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4. Planforslaget 

4.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

4.1.1 Planlagt utvikling for Haglebutunet 

Illustrasjonsplanen under; Illustrasjonsplan 09.10.2020 (AD Arkitekter AS) viser ønsket utvikling 
innenfor reguleringsplanområdet.   
Reguleringsplanforslaget avgrenses av tiltakshavers egne eiendommer, samt del av Fv287 og 
sidearealer vest for Haglebu Fjellstue. 
 
Planforslaget er i tråd med Kommuneplanens arealdel 2015-2030. Størsteparten av planområdet er 
regulert til Sentrumsformål og en mindre del er regulert til Fritidsbebyggelse. (Se pkt 2.3.1). 
 

 
 
Ill 22: Illustrasjonsplan for reguleringsplanområdet (Revidert 09.10.2021). Hyttene/leilighetene H1-
H4 er bygget. I tillegg planlegges 4 liknende hytter/leiligheter (2,5 etasjer; H5-H8) samt 7 liknende 
hytter i 1,5 etasjer (H9-H15). Søndre del av Haglebu Fjellstue planlegges påbygget med 1 etasje 
med ca 10 utleie-/ fritidsleiligheter. Det tilrettelegges for leikeplass og skiløype/turstier. Arkitekt: 
AD Arkitekter AS. 
 
I tillegg til allerede 4 godkjente/oppførte hytter (Illustrasjonsplan H1-H4) med tilsammen 16 
leiligheter, planlegges 4 liknende hytter/leiligheter (2,5 etasjer; H5-H8/4 leiligheter i hver hytte) 
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samt 7 liknende hytter i 1,5 etasjer (H9-H15/2 leiligheter i hver hytte). Hyttene H10-H14 planlegges 
med noe vertikalforskyvning pga terrengfallet. Det planlegges altså ca 30 nye leiligheter (ca 110 m2 
BRA i snitt) gjennom reguleringsplanen i tillegg til de 16 som til nå er bygget. Videre ønsker Haglebu 
Fjellstue å bygge på 2 etg (søndre del) med 10 stk utleierom a ca 20 m2 BRA. 

 
Ill 23: Illustrasjonsplan for reguleringsplanområdet – snitt gjennom området som viser planlagt 
bebyggelse. Arkitekt: AD Arkitekter AS. 
 
Hele reguleringsplanområdet med alle bygninger planlegges med atkomst fra Haglebuveien (Fv287) 
ved Haglebu Fjellstue. Her blir avkjørings- og trafikkforholdene endret - se trafikk- 
avkjøringsforhold Kap 4.2.12. 

4.1.2 Reguleringsformål og arealer 

Det vises til reguleringsplankart datert 23.06.2020 samt arealtabell under. 
 

 
Ill 24: Arealtabell med reguleringsformål og tilhørende arealer. 
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4.2 Arkitektur og byggeskikk 

Haglebutunet planlegges som et prosjekt med gode robuste fjellhytter/leiligheter for ”folk flest”, 
med tilpasset byggeskikk til både reguleringsbestemmelser og Sigdals byggeskikk. Hyttene vil 
framstå i stav og laft med torvtak og godt tilpasset utrykk og detaljering.  
Hver enkeltbygning er delt og forskjøvet for å gi en bedre arkitektur og estetikk og for å minimere 
oppfatningen av bygningens volumer. Det vises til allerede oppførte hytter i 2,5 etasjer (H1-H4). 
Hyttene H9-15 blir en etasje lavere (1,5 etasjer). For enkelte av hyttene H10-H14 kan det være 
aktuelt med mindre vertikalforskyvninger pga terrengfallet.  
 

 
Ill 25: Nyoppførte hytter/leiligheter på Haglebutunet (hytte H1 foran – hytte H2 bak med  
4 leiligheter i hver). Hyttene H9-H15 blir en etasje lavere med 2 leiligheter i hver hytte. 
 

 
Ill 26: For enkelte av hyttene H10-H14 kan det være aktuelt med mindre vertikalforskyvninger pga 
terrengfallet. Illustrasjonen viser en av flere muligheter for dette med stort terrengfall. (AD 
Arkitekter AS). 
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4.2.1 Haglebu Fjellstue 

Haglebu Fjellstue planlegges påbygget en etasje i søndre del med ca 10 utleie-/ fritidsleiligheter for 
å styrke grunnlaget for eksisterende drift. 
 

 
Ill 27: I denne delen av Haglebu Fjellstue planlegges påbygget ca 10 utleierom i ny 2. etasje. 

4.2.2 Bebygd areal (BYA) 

-BYA for området BS (sentrumsformål) inkl. krav til parkering foreslås til 70%. (Ihht 
S4/Sentrumsformål i Kommuneplanens arealdel (KPA.) 
- BYA for område BFR (fritidsbebyggelse- hyttene H10-H14) inkl. krav til parkering innenfor 
fritidsbebyggelse foreslås til 50%. (Dette avviker fra kommuneplanens arealdel vedrørende 
”Fritidsbebyggelse”, men kan argumenteres for i forhold til nærheten til S4 (KPA) og 
sammenhengen med område BS1-BS4. Hyttene i BFR (H10-H14) er også begrenset i høyde til 1,5 
etasjer for å ta hensyn til nabohyttene bak.  
Dette er diskutert med Sigdal kommunes planavd. som i epost melder: 
”Vi har diskutert utnyttelse for delen som ligger på området avsatt til fritidsbebyggelse i 
planområdet. 
Vi tenker at det er greit at utnyttelsen er litt høyere enn det som er satt i kommuneplanen, men at 
det må sees i sammenheng med utforminga av bygga. Det er viktig at disse bygge glir godt inn i 
terrenget og ikke er for dominerende. Det er fint om det er en glidende overgang mellom høy 
utnyttelse rundt fjellstua og lavere utnyttelse der eksisterende fritidsboliger ligger rett på utsiden av 
planområdet. For hyttene bak er det viktig at de ikke mister utsikten sin. Dersom bygga ligger fint i 
terrenget, ikke er for dominerende, ikke for høye og ikke tar utsikten for hyttene bak, er det greit 
om utnyttelsesgraden overstiges noe.” 
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4.2.3 Parkering 

Krav til p-plasser: 
- For hyttene H1-H15 (Illustrasjonsplan datert 23.06.2020) beregnes 2 biloppstillingsplasser 

pr. boenhet hvorav 1 plass skal være på egen grunn eller i nærheten av boenheten. 
- For Haglebu Fjellstue settes av ca 20 p-plasser til driften, samt 8 p-plasser til nye 

utleieleiligheter innenfor byggegrensen til Fv287. 
- For hyttene/leilighetene i BS1-BS4 (H1-H9 samt H15) kan 1 biloppstillingsplass være på 

Fellesparkering.   
- For BFR (H10-H14) kan det aksepteres å legge noen biloppstillingsplasser til 

Fellesparkeringer i område BS1-BS4.  
 

I område BS1-BS4 opparbeides parkering for leilighetene/Felles parkeringsplasser ihht 
Illustrasjonsplan – ca 100 p-plasser innenfor byggegrensen mot Fv287.  

I område BFR opparbeides parkering for leilighetene ca 20 plasser. 
I område BFR/SKV1 etableres vendehammer for traktor (brøyting) 

På felles parkeringsplass; minimum 5% p-plasser for forflytningshemmede og minimum 5% p-
plasser med lademulighet for ladbar motorvogn. (Jfr. reguleringsbestemmelsene). 

4.2.4 Intern atkomstvei 

Nye interne atkomstveier SKV2 og SKV3 i planområdet etableres. Det avsettes oppstillingsplass for 
brannbil etter avklaringsrunde med brannteknisk konsulent. SKV 2-3 kan justeres noe ved 
utarbeidelse av utomhusplanen for området. 

4.2.5 Leik- og uteopphold/barns interesser 

Det tilrettelegges for egen leikeplass/uteoppholdsplass med benker og leikeapparater. Areal ca 250 
m2. Området ligger, solfylt, sentralt og trafikksikkert skjermet for trafikk, forurensing og støy inntil 
ski-/turløype. 
Uhindret tilgang til ski- og turløype gir mange muligheter for uteaktiviteter. Det skal tilrettelegges 
for 2 grusede gangveier fra området BS1-BS4 ihht. Illustrasjonsplan 23.06.2020. Den ene skal føre 
til Leikeplassen og videre til skiløype/tursti. 
Haglebu skisenter/alpinbakke bare 200 meter i luftlinje fra Haglebutunet. 
Leilighetene i første etasje vil få en liten hage der det er plass til både uteplass og leikeområde. 
Forøvrig foreslås trafikksikkerhetstiltak med regulert fortau og venteareal for buss på Fv287. 

4.2.6 Skiløype- tursti/friluftsområde/rekreasjon 

Skiløype- tursti  (BST) legges om og oppgraderes. Disse elementene er viktige for 
næringsgrunnlaget til Haglebu Fjellstue og turlivet på Haglebu forøvrig. Foreslått løsning der 
skiløypa heves over atkomstvei i en viadukt er diskutert med og akseptert av Eggedal Skilag og 
Sigdal kommune. Regulert bredde 6,0 meter. Byggegrense minimum 4,0 meter fra BST. 
Det er registrert ”Statlig sikret friluftsområde” på begge sider av Fylkesvei 287 og i planområdet. 
Planen underbygger mulighetene for å bruke hele Haglebuområdet som friluftsområde – blant 
annet gjennom felles parkeringplasser som det tilrettelegges for i planen, og oppgraderingen av 
interne veier gir lettere atkomst for gående. 
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Ill 28: Turvei legges i viadukt over atkomstvei for kryssfri ferdsel. 

4.2.7 Universell utforming 

I planområdet/uteområdet skal prinsipper og løsninger for universell utforming følges i størst mulig 
grad. Dette sikret i reguleringsbestemmelser. 
Atkomsten til de enkelte fritidshyttene vil ikke være underlagt krav til universell utforming.  
De enkelte leilighetene utformes etter prinsippene for universell utforming. 
Haglebu Fjellstue tilrettelegges for universell utforming. 

4.2.8 VA-forhold/bekkeløp  

Tidligere bekkeløp er lagt om og delvis lagt i rør for å ivareta atkomst til allerede bygde hytter. 
Reguleringsområdet er tilknyttet Haglebu vann- og avløpsselskap (Hagas). Ny VA-ledning er 
etablert i forbindelse med første byggetrinn i samarbeid med Hagas.  
Vedrørende vannforsyning sier Hagas i uttalelse at de arbeider med problemstillingen for et større 
område på Haglebu.  
Mattilsynet uttaler: 
”Vi vurderer at Haglebu Fjellstue har tilfredsstillende vannforsyning i dag. Mattilsynet peker på at 
vannverket må vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har en reell mulighet til å 
utvide og sikre trygt og tilstrekkelig drikkevann ved utvikling til flere enheter/hytter/leiligheter på 
kommende Hagletunet.  
Arbeidene vil utløse en forlengelse av ledningsnettet og en endring av vannforsyningssystemet. 
Utvidelser og endringer skal registreres hos Mattilsynet, jf drikkevannsforskriften § 17.”  

4.2.9 Overvannshåndtering 

Overvannshåndtering skal skje lokalt innenfor planområdet. Sikret i regulerings-bestemmelsene. 
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4.2.10   Renovasjon 

Eksisterende ordning benyttes. Se pkt 3.12. 

4.2.11   Brannslukking 

I forbindelse med utbygging av de første 4 hyttene er en vannkum rehabilitert (rett på nordsiden av 
bygg 1) der det også er montert uttak for slukkevann.  
Hagas og Drammensregionens Brannvesen har avgitt uttalelse. Konsulent Roar Jørgensen AS er 
engasjert for å vurdere og redegjøre for generelle branntekniske krav og ytelser som må ivaretas 
ved utarbeidelse av reguleringsplanen. 
Sammendrag av brannteknisk notat 1: 
”Fokus er lagt på å synliggjøre føringer som må ivaretas i en reguleringsfase. Premisser og føringer 
er derfor beskrevet på et overordnet nivå. Ytelser og faktiske løsninger, som viderefører disse 
overordnede premissene, må detaljeres i senere faser.  
Generelt er det tre branntekniske temaer som må ivaretas allerede i en reguleringsfase:  

-Avstander mellom bygg og totalt brannpotensiale for området.    

-Høyde på bygg og ev. behov for brannvesenets høydemateriell.    

-Atkomstveier for brannvesenets kjøretøy frem til de ulike bygningene.    

-Tilgang til utvendig slokkevann – plassering av brannvannsuttak og kapasitet til disse.    

 
I det beskrevne planforslaget vil avstander mellom bygningene være over 8 m alle steder, hvilket 
innebærer at det ikke er behov for noen tiltak for å begrense spredningsrisiko mellom bygg. Med 

disse avstander er også områdets totale brannpotensial holdt på et akseptabelt nivå.   De 

planlagte bygningene er lave bygg uten behov for tilrettelegging for brannvesenets høydemateriell. 

  Det etableres atkomstveier (kjøreveier for brannvesenets kjøretøy) frem til hvert bygg. Disse skal 

følge Drammensregionens brannvesen (DRBV) sin lokale veiledning mht svingradius, fri bredde mv. 

for mannskapsbil/vanntanksbil.    

For de planlagte hyttebyggene er slokkevannskapasiteten tilfredsstillende med 20 l/s. Haglebu 
fjellstue har dog planlagt virksomhet og størrelse som innebærer krav om 50 l/s. Det må kartlegges 
hva som finnes av eksisterende brannvannsuttak og hva som er kapasiteten til disse. Ut fra dette 
må behov for nye uttak vurderes. Dersom det ikke er nok vann på området for å tilfredsstille 
ovenstående krav til kapasitet kan ev. lavere kapasitet avklares med DRBV ”. 

4.2.12   Trafikk/trafikksikkerhet/avkjøringsforhold  

Asplan Viak AS og Stener Sørensen AS har henholdsvis arbeidet med trafikkanalyse, trafikksikkerhet 
og teknisk veiplan for ny atkomst til Haglebutunet/Haglebu Fjellstue fra Fv287. Trafikkanalyse 
konklusjon: 
 
”Trafikkveksten til/fra planområdet er beregnet til 50 kjt/døgn (ÅDT), fra dagens 230 kjt/døgn til 
280 kjt/døgn. I maks-timen om ettermiddagen er det beregnet 8 flere bilturer, opptil 60 kjt/time 
totalt.  
Generell trafikkvekst på fylkesveien er i perioden 2019-2039 beregnet til 26 % (vekstfaktor for 
Buskerud). Med den veksten lagt til grunn blir døgntrafikken på fv 287 750 kjt (ÅDT 2039). Ut fra 
trafikkregistrering i Eggedal kan man forvente 50 % mer trafikk på en trafikkert utfartsdag enn ÅDT, 
dvs. opptil 1.125 kjt/døgn, og i makstimen 120 kjt i Fv 287, herav 60 kjt til fra planområdet. Dette er 
å betrakte som et «worst case»-scenario.  
Beregninger for kryssområdet ved Hagelbu viser at avkjørselen vil ha tilstrekkelig kapasitet for 
utbygging - med meget god margin. Beregnet kapasitetsutnyttelse etter utbygging vil bli i 
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størrelses- orden 5 % av teoretisk kapasitet (i «worst case» - atkomstalternativ 1, med generell 
trafikkvekst og 50 % påslag på en utfartsdag).” 
Reguleringsområdet er tilknyttet privat vei fra offentlig vei (Fv287- Haglebuveien – 
Åslandseterveien - alternativ 2 i trafikkanalysen - dette alternativet bortfaller. 
 
Under reguleringsplanarbeidet har trafikkonsulentene av trafikksikkerhetsmessige årsaker foreslått 
å samle atkomster langs Fv287 i to nye atkomster og også foreslått andre trafikksikkerhetstiltak. 
Atkomstene til tre nabohytter nord for Fjellstua er foreslått samlet i en avkjøring. Se forøvrig vedlegg 
fra Stener Sørensen AS (notat/tegninger) som beskriver tiltakene. 
 
Det vises til Notat for FV287 til Reguleringsplan og teknisk veiplan (Vedlegg Stener Sørensen AS): 
”Målet er at veistrekningen ved Haglebutunet tilpasses ny reguleringsplan for hytteområde rundt 
Haglebu Fjellstue. 
Området defineres som sentralområde i et etablert hytteområde.  
Dette er oppnådd ved å sanere flere avkjørsler til fylkesvegen og lage en felles adkomst for Haglebu 
Fjellstue og hyttene rundt.” 
 
”Holdeplasser. 
Langs strekning etableres det to holdeplasser for buss. En for nordgående og en for sørgående rute. 
Disse utformes som lommer etter utbedringsstandarden (lengde 17 + 20 + 17 m) med 3 m bredt 
venteareal. 
Det tilrettelegges for kryssing av Fylkesvegen fra sørgående rute til Haglebu Fjellstue.  
Busslomme for nordgående rute opparbeides også etter utbedringsstandard med venteareal og 
mulig gangadkomst til Haglebu Fjellstue. 
 
Avkjørsler. 
Planforslaget medfører sanering av eksisterende avkjørsler. 
Det legges opp til en felles avkjørsel for Haglebutunet med tilliggende hytter og eksisterende hytter 
i nord. 
Avkjørselen er dimensjonert for LASTEBIL/BUSS etter kjøremåte A. 
Avkjørselen kan da benyttes for varelevering og for turbusser. 
Frisikt er 6 x 65 m. 
På vestsiden av FV 287 opprettholdes eksisterende avkjørsel til campingplassen. 
 
Det henvises også til tegning R1 – Fv287-Illustrasjon til reguleringsplan. Datert 26.02.2020.” 
 

4.2.13  Midlertidig anleggsbelte 

Viken fylkeskommune har krevd at det avsettes et areal for midlertidig anleggsbelte i 
reguleringsplanen i forbindelse med opparbeiding av atkomst/busslommer. 
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Ill 29: Illustrasjon til reguleringsplan- atkomst til Haglebutunet (Stener Sørensen AS). Midlertidig 
anleggsbelte avsatt. 

4.2.14   Støyforhold fra Fv287  

Konsulent Brekke & Strand AS konkluderer i sin støyanalyse: 
”Beregnet støynivå er under anbefalt grenseverdi både på fasade og på utendørs oppholdsareal for 
alle planlagte fritidsboliger. ” 
Planlagte fritidsboliger vil ikke ha overskridelse av anbefalte grenseverdier for boliger hverken på 
fasader eller utendørs oppholdsareal.  
Så lenge ny bebyggelse etableres mer enn 25 meter fra vei skal støynivå på ny bebyggelse ha 
støynivå under anbefalte grenseverdier for boliger gitt i T-1442.  

4.2.15   El. forsyning/energi  

Tiltakshaver har nylig (2016) etablert en helt ny trafo for Haglebutunet på vestsiden av Fv 
287/Haglebutunet. Denne trafoen benyttes i første faser. Etter avtale med Midtkraft settes av 2 
alternative arealer for eventuell ny trafo innenfor reguleringsplanområdet. Total effektvurdering av 
planen kommer senere.  

4.2.16  Byggegrense fra Fv287 

Gjeldende reguleringsplan angir 15 meter byggegrense fra Fv287. 
Det foreslås at denne byggegrensen videreføres i ny plan. Bakgrunnen er at Kommuneplanen angir 
Sentrumsformål (S4) i området.  

4.2.17   Geoteknikk, skred – og flomfare  

Se pkt 3.13. 

”Det er utarbeidet faresoner for planområdet til Haglebutunet, (GBnr. 167/72 m,  fl.) for 

dimensjonerende fremtidig flomhendelser i elva Flenta iht. krav til bygg i sikkerhetsklasse F1 og F2 i 
TEK 17 §7-2. Faresonene er begrenset til areal langs Haglebuveien. Ved utnyttelse av areal mellom 
Haglebuveien og Flenta må det sikres at elvekant erosjonssikres på byggeplannivå.” 
 
Det avsettes hensynssone flom langs Haglebuveien ihht. rapport fra Skred AS.  
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-I reguleringsbestemmelsene sikres at elvekant erosjonssikres på byggeplannivå dersom arealet 
mellom Haglebuveien og Flenta utnyttes (se pkt 3.13). 
- I reguleringsbestemmelsene angis også Faresone H320 (flom) langs SKV1 angir delvis åpen/delvis 
lukket bekk gjennom området. Det må legges lavpunkt over de lukkete strekningene slik at det blir 
en åpen flomvei gjennom området dersom bekkeinntakenen ikke fungerer. 

4.2.18  Kulturminner  

Kulturminnespørsmål er allerede kvittert ut av Buskerud fylkeskommune- Kulturminneavdelingen i 
uttalelse til planen. (Se pkt 3.4). Det er tatt med bestemmelse som sikrer varsling til 
kulturmyndigheten ved evt funn av automatisk fredede kulturminner.  

4.2.19  Biologisk mangfold 

I/langs elva Flenta (utenfor planområdet mot vest) er det registrert Naturtyper (DN-håndbok 13) av 
nasjonal interesse. Dette er utenfor plankartets avgrensing. 

4.2.20   Forskrift om konsekvensutredninger (KU)  

Planen vil ikke omfattes av KU-forskriften. Se eget vedlegg til saken der dette er kvittert ut. 

4.2.21  Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser sikrer: 
- tilfredsstillende vannforsyning 
- tilfredsstillende erosjonssikring 
- effektbehov for energiforsyning 
- opparbeidelse av leikeplass og ski- og turløype, samt gruset gangvei til leikeplass 
- trafikksikker atkomst 
- godkjente løsninger for håndtering av overvann 
- felles parkering i område BS1-BS4 
- tiltak på Fv287 i forbindelse med busstopp og ny atkomst til Haglebutunet 

4.2.22   Hensynssoner 

I reguleringskart og bestemmelser er lagt inn hensynsone for flom (se pkt 4.2.17 over) samt andre 
sikringssoner (trafo). 
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 Stedets karakter, arkitektur, estetikk, næringsgrunnlag 

I området er det allerede bygget 4 hytter med 16 leiligheter. Tilbakemeldingen til tiltakshaver og 
arkitekt fra naboer og lokalbefolkning har vært meget positiv, og alle leiligheter er solgt.  
 
Ved at eksisterende utleiehytter er fjernet/planlegges fjernes og er erstattet av en mer konsentrert 
og tilpasset hyttebebyggelse har området allerede fått et arkitektonisk/estetisk og miljømessig løft. 
Ytterligere opprydding og bygging av tilsvarende hytter vil løfte hele området ennå mer. 
Haglebutunet vil bli en attraktiv hyttegrend i Sigdal, i tråd med kommuneplanens intensjoner om 
utvikling til sentrumsformål/ fritidsbebyggelse. 
Utbyggingen vil bygge opp under næringsgrunnlaget til bla Haglebu Fjellstue og Haglebu 
alpinsenter (se pkt 3.2, 4.1.1 og 4.2). 
 

 
Ill 30: Haglebutunet/Haglebu Fjellstue som ligger på ca 815 moh og bare ca 200 meter fra  
P-plassen til Haglebu skisenter vil også kunne øke næringsgrunnlaget for denne virksomheten.  
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Vi vurderer at prosjektet Haglebutunet til å kunne bli et framtidsrettet, positivt og bærekraftig 
tilskudd til lokalsamfunnet Haglebu og til å styrke Sigdal kommunes satsing på turistnæringen og 
lokale arbeidsplasser både under byggeprosessen og i ”driftsfasen” i forhold til service, vedlikehold, 
behov for dagligvarer og styrket næringsgrunnlag for Haglebusamfunnet.  

5.2 Naturmangfoldloven 

Vurdering av området med hensyn på naturmangfoldlovens §§8-12: 
 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget 
Det er registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 
naturbasen/artsdatabanken; i/langs elva Flenta er det registrert naturtyper av nasjonal interesse. 
Dette foreslås regulert til hensynssone. Videre er det registrert ”Statlig sikret friluftsområde” på 
begge sider av Fylkesvei 287 og i planområdet (se pkt 3.5 naturverdier). 
Med tanke på planområdets karakter og beliggenhet anses kunnskapsgrunnlaget godt nok.  
Fra kommuneplanen; konsekvensanalyse er aktuell negativ konsekvens nærhet til vernet vassdrag. 
Sannsynlige utslipp fra Haglebutunet vurderes som liten. 
 
§9: Føre-var-prinsippet 
Vi vurderer at planlagt utbygging ikke gir risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, begrunnet i stedets karakter og beliggenhet.  
 
§10: Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Se kommentarer til § 8-9.  
 
§11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 
 
§12: Miljøforsvarlige byggeteknikker og driftsmetoder 
Planlagt tiltak er etablering av et ordinært moderne bygget og driftet utbyggingsområde med 
strenge krav til miljø/avfall/gjenvinning (TEK17). Med vanlig byggeteknikk representerer dette 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

5.3 Trafikkforhold 

Planforslaget medfører sanering av eksisterende avkjørsler. 
Det legges opp til en felles avkjørsel for Haglebutunet med tilliggende hytter og eksisterende hytter 
i nord. Langs strekning etableres det to holdeplasser for buss. En for nordgående og en for 
sørgående rute. Disse utformes som lommer etter utbedringsstandarden (lengde 17 + 20 + 17 m) 
med 3 m bredt venteareal. 
Det tilrettelegges for kryssing av Fylkesvegen fra sørgående rute til Haglebu Fjellstue.  
Busslomme for nordgående rute opparbeides også etter utbedringsstandard med venteareal og 
mulig gangadkomst til Haglebu Fjellstue. 

5.4 Barns interesser 

Trafikksikkerhetstiltakene i forbindelse med ny avkjørsel vurderes å være positiv for barns 
kryssing/ferdsel langs Fv287.  
 
Det etableres en felles godt skjermet leikeplass i planområdet direkte til framtidig skiløype-/turvei 
trase med trafikksikker atkomst fra hytteområdet. I tillegg etableres private uteoppholdsplasser for 
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alle leilighetene. Leilighetene i første etasje vil få en liten hage der det er plass til både uteplass og 
lekeområde.  
 
Regulert tur- skiløype (BST)vil være en viktig del av barn og voksnes ferdsel i området til alle fire 
årstider. 

5.5 Geoteknikk, flom og skredfare. 

Kvittert ut gjennom eget konsulentarbeid. Se pkt 4.2.16.  

5.6 Sosial infrastruktur 

Haglebutunet er et område for fritidsbebyggelse og vil ikke påvirke skolekapasitet i området. 
Forøvrig er Haglebu Fjellstue kjent som et lokalt sosialt møtested for befolkningen i hele området 
gjennom en rekke sosiale arrangementer gjennom året.  

5.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Reguleringsplanforslaget/planlagt utbygging medfører så vidt vi har forstått ikke ytterligere 
investeringsbehov for kommunen. Hagas har eget arbeid på gang ang vannsforsyning for en større 
del av Haglebu uavhengig av den planlagte utbyggingen av Haglebutunet. 

5.8 Aktuelle positive konsekvenser fra konsekvensanalysen til KPA 

-Nær Haglebu sentrum og til etablert hytte- og fritidsområde. 
-Nær Fv287. 
-Nær VA. 
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6. Risiko og sårbarhet  

6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt 
reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.  
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, 
men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt”. 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:  
- Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1) - kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder. 
- Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller (2) - kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 
- Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3) - skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
- Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4) - skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre 
perioder, flere måneder. 
- Svært sannsynlig/kontinuerlig (5) - skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 
- Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye. 
- Mindre alvorlig / en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader / belastende forhold for 
enkeltpersoner. 
- Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader / belastende forhold for en gruppe 
personer. 
- Alvorlig/farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner. 
- Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; 
langvarige miljøskader. 
 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1 under. 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 

     

5. Svært 
sannsynlig 

     

 
Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. 
Hendelser i gule felt: Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 
Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
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Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:   

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Ja 1 2 grønn Lite sannsynlig. 

3. Flomras se pkt 4     

4. Elveflom Ja 2 3 gul Begrenset til langs 
Haglebuveien samt 
bekk inne i området. 
Vist som aktsomhets 
-område i planen. 
Tiltak iverksettes i 
planen 

5. Tidevannsflom Nei     

- Havnivåstigning Nei     

6. Radongass  Ja 2 4 gul Området er vist som 
moderat/lav 
aktsomhetsgrad. 
(Miljøstatus.no) 
Enkle avbøtende 
tiltak fjerner risiko. 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Ja 2 2 grønn Kan blåse friskt 

8. Nedbørutsatt Ja 2 2 grønn Kan bli mye snø 

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna/fisk Se pkt 12.     

11. Verneområder Se pkt 12.     

12. Vassdragsområder Ja 1 3 gul I langs Flenta; 
registrert naturtyper 
av nasjonal 
interesse. 
(Utenfor 
planområdet). 

13. Fornminner (fredet) Nei    Kvittert ut av 
Fylkeskommunen 

14. Kulturminne/-miljø Nei    Kvittert ut av 
Fylkeskommunen 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 3 gul Planområdet har 
alternativ atkomst 
fra 
Åslandseterveien.  
Fv287 har begrenset 
alternativ lokal 
omkjøring ved 
planområdet. 

16. Havn, kaianlegg Nei     
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17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Ja 1 4 gul Planområdet er lett 
tilgjengelig for 
utrykningskjøretøy. 
Tiltaket vil ikke 
hindre/forsinke 
utrykningstiden til 
omkringliggende 
områder. Plan-
området er knyttet 
til vanntilførsel med 
brannkum. Det er 
også slukkevann fra 
elva Flenta. 

19. Kraftforsyning Ja 1 3 grønn Nyere trafo 
installert, satt av 
plass til ytterligere 
trafo om nødv. 

20. Vannforsyning Ja 1 3 grønn Vannforsyning - 
ivaretas av HAGAS 

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Ja 1 1 grønn Ivaretas i planen, 
Leikeplass og ski- 
turløype 

24. Park; rekreasjons- 
      områder  

ja 1 1 grønn Ivaretas i planen 

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Ja 1 3 grønn Sannsynlighet for 
utslipp ansees som 
liten. 
Avløpsledninger er 
tilkoplet godkjent 
renseanlegg. 

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Nei     

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Ja 1 3 grønn Sannsynlighet for 
forurenset grunn 
ansees som liten. 

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  
      forurensning 

Nei     
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38. Støy og støv fra trafikk Nei     

39. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for:  

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 grønn Økt trafikk gir økt 
risiko. Ivaretas 
gjennom 
trafikksikrings- tiltak 
i planen 

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Ja 1 5 gul Økt trafikk gir økt 
risiko. Ivaretas 
gjennom 
trafikksikrings- tiltak 
i planen 

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Ja 1 4 gul Anleggstrafikk i 
byggeperioden er 
forbundet med fare. 
Tiltak er å rydde 
siktsoner, 
vedlikeholde/gjøre 
anleggsområdet 
oversiktlig og lyssatt, 
sperre av 
byggeområdet, 
skjerme/avgrense 
mot Fjellhytta. 

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vann-magasiner, 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand med 
mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei     
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52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1. Vi vurderer at det ikke er risiko for slike hendelser.  
 
Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere nedenfor. Analysen viser også at det er få 
aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  
 
2. Snø/isras. Fare for snø /isras er mulig men lite sannsynlig. 
4. Elveflom. Begrenset til elva Flenta langs Haglebuveien/Rv 287. Om det skal gjøres byggetiltak i 
dette området skal elvekanten erosjonssikres. Sikres i reguleringsbestemmelsene. 
6. Radongass. Det er antakelig liten potensiell fare for radonpåvirkning i området. Langvarig 
påvirkning kan medføre sykdom og død. Dette elimineres ved krav om nødvendige tiltak mot radon 
i alle nye bygg som er beregnet på varig opphold. Sikres i reguleringsbestemmelsene. 
7. Vindutsatt. Fjellområde kan blåse friskt. Byggetiltak sikres ihht forskrifter.  
8. Nedbørutsatt. Fjellområde. Kan bli mye snø. Byggetiltak sikres ihht. forskrifter. 
12. Vassdragsområder. I/langs elva Flenta er det registrert naturtyper av nasjonal interesse. Dette 
er utenfor planområdet. 
15. Vei, bru, knutepunkt. Deler av planområdet har alternativ atkomst fra Åslandseterveien.  
Fv287 har begrenset alternativ lokal omkjøring ved planområdet. Foreslåtte trafikksikringstiltak vil 
redusere faren for ulykker/hendelser i planområdet/Fv287. Se også pkt. 18. 
18. Brann, politi, brannberedskap. Planområdet er lett tilgjengelig for utrykningskjøretøy. Tiltaket 
vil ikke hindre/forsinke utrykningstiden til omkringliggende områder. Planområdet er knyttet til 
vanntilførsel med brannkum. Det er også slukkevann fra elva Flenta. Forøvrig relativt romslig 
tilgjengelig areal rundt Fjellstua ved evt ulykker/hendelser i området. 
19. Kraftforsyning. Etter avtale med Midtkraft, regulert 2 alternative plasseringer for trafoer på 
området om dette skulle bli nødvendig i framtiden. Eksisterende trafo/kraftforsyning til området ny 
i 2016. 
20. Vannforsyning. Hagas er i gang med et arbeid for et større område av Haglebu for 
vannforsyning. 
23. Område for leik/idrett: Ski/turløype regulert med 6 meters bredde gjennom planområdet. 
Avklart med Eggedal Turlag. Leikeplass med direkte atkomst til ski/turløype er lagt inn på 
reguleringsplankartet (juridisk bindende). 
24. Park/rekreasjonsområder. Ski/turløype samt internt veisystem gir muligheter for ”nær- og 
fjernrekreasjon”.  
26. Akutt forurensing. Sannsynlighet for utslipp ansees som liten. Avløpsledninger er tilkoplet 
godkjent renseanlegg. 
31. Forurensing av grunn. Sannsynlighet for forurenset grunn ansees som liten.  
44. Ulykke i av-/påkjørsler. Alle kryss og avkjørsler er potensielle ulykkespunkter. I 
detaljreguleringen er imidlertid alle kryss og avkjørsler gitt geometri og frisikt i henhold til 
vegnormalen, slik at det er gitt best mulig forutsetninger for trygg og god trafikkavvikling. I tillegg 
foreslått trafikksikringstiltak med fortau/venteareal for buss 
45. Ulykke med gående/syklende. Økt trafikk gir økt risiko for gående/syklende. I 
detaljreguleringen er imidlertid alle kjøreveier dimensjonert etter SVV håndbok 017 dvs at veiene 
er oversiktlige og har en tilstrekkelig bredde både for bilister og gående/syklende. Se forøvrig pkt 
44 over. Tiltakene vurderes å være positive i forhold til trafikksikkerhet. 
46. Ulykker ved anleggsgjennomføring. Anleggstrafikk i byggeperioden er forbundet med fare. 
Tiltak er å rydde siktsoner, vedlikeholde/gjøre anleggsområdet oversiktlig og lyssatt, sperre av 
byggeområdet, skjerme/avgrense mot Fjellhytta og driften av denne. Entreprenør skal utarbeide 
HMS-plan for gjennomføring at byggetiltakene der sikker anleggsgjennomføring har fokus. 
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Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

23,24 2 12,19,20, 
26,31,44 

18,46 45 

2. Mindre 
sannsynlig 

 7,8 4,15 6  

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 

     

5. Svært sannsynlig 
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7. Planprosessen 

7.1 Medvirkningsprosess 

Planinitiativ/anmodning om oppstartmøte ble innsendt 16. oktober 2018. 
Oppstartsmøte ble avholdt den 31.10.2018. 
 
-Det har i tillegg blitt avholdt flere møter med kommunens planavdeling i forkant av 
oppstartmøtet. 
-Det har videre vært kommunikasjon pr epost og telefon gjennom prosessen med 
plansaksbehandler for å diskutere løsninger og problemer. 
-HAGAS AS og DRBV har vært involvert i en kommunikasjon rundt slukkevann og HAGAS AS har 
vært involvert i spørsmål om framtidig sikring av drikkevannsforsyning. 
-Det har vært møte med formannen i Eggedal Turlag for å diskutere skiløypealternativer. 
-Det har vært kommunikasjon med Midtkraft for å få på plass mulige alternativer for evt. ny 
nettstasjon.  
-Gjennom nabovarsling ved søknad om tiltak for allerede godkjente/bygde hytter (H1-H4 - to 
søknader 2017-2018) er naboene til Haglebutunet informert og har kommet med merknader/ 
innspill i flere omganger som er vurdert/forhandlet/ivaretatt i forbindelse med godkjenning av 
tiltakene/gitte igangsettingstillatelser.   

7.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 
Bygdeposten, og Sigdal.no. den 8. november 2018. 
Det ble sendt ut varsel til berørte naboer, interessenter og myndigheter etter adresselister fra 
Sigdal kommune den 6. november 2018.  
 
Frist for uttalelser var 07.12.2018. Den kom inn 13 merknader som er gått gjennom under.  
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Ill 31: Varsling; bl.a trykt annonse i Bygdebladet 08.11.2018. 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og 
evt. utbyggingsavtale for Haglebutunet, (gnr/bnr 
167/72 m fl.), Sigdal kommune. PlanID 2018007
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, jfr. § 4-1  
varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Haglebutunet (Haglebu fjell -
stue) Gnr 167/72 m.fl. Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnitt under. 

Det varslede området med et tomteareal på ca 28,2 daa er i gjeldende  
reguleringsplan delvis regulert til «Turistnæring» og delvis til «Hytter».   
Størsteparten av planområdet ligger innenfor formål «Sentrumsformål» (S4) 
i nye Kommuneplanens arealdel, resten innenfor formål «Bebyggelse og 
anlegg; fritidsbebyggelse».

Formålet med planarbeidet: 
• Tilrettelegging for utnyttingsgrad og utviklingsmuligheter for omsøkte  
 eiendommer tilknyttet GBNR 167/72  - Haglebutunet i overenstemmelse  
 med kommuneplanen for Sigdal –vedtatt 22.03.2018.  
 Kommuneplanen avsetter størstedelen av det omsøkte området til  
 «Sentrumsformål» samt en mindre del til «Fritidsbebyggelse». 
• Planlagt formål er tredelt: 
 • Hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie («Hytter») 
 • Næringsvirksomhet («Turistnæring») i Haglebu Fjellstue  
  (restaurant/kafeteria  og bygging av utleieleiligheter) og parkering. 
 • Det skal tas vare på og utvikles løypetraseer og stisystem samt  
  utomhus- og leikeareale. 

Reguleringsplanen utløser ikke krav til planprogram og konsekvensutredning.

Søknad om tiltak for deler av byggeriet som omfattes av reguleringsplanen vil 
bli omsøkt og nabovarslet parallelt med sluttføring av planarbeidet.  

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Planarbeidet utføres av AD Arkitekter AS på vegne av HegMo AS.  
Informasjon om planarbeidet gis av sivilarkitekt MNAL/byplanlegger  
Terje Tollefsen, AD Arkitekter AS, mobil 412 12 356.

Oppstartvarslet kan også sees på hjemmesidene til www.sigdal.no 

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet  
sendes seinest fredag 7. desember 2018 til:

AD Arkitekter AS,  
Industrigata 17, 
3414 Lierstranda 
eller post@adarkitekter.no

H aglebu
fjellstue

EIENDOM SGRENSE

Tomt nr. 2
(1169,7 m²)

Uteoppholdsareal
208 m ²

T3

T1

T4

T2
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8. Innkomne merknader 

Detaljregulering for Haglebutunet (GBNR 167/72 m fl.), 3359 Eggedal  
PlanID: 2018007 
Gjennomgang og vurdering innkomne merknader etter varsel om oppstart  
Planoppstart ble varslet i Sigdalsposten (08.11.2018), på nettstedet www.sigdal.no (08.11.2018) 
samt eget varslingsbrev (epost) til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinteresser 
(06.11.2018). (Vedlegg). Frist for merknader var satt til 07.12.2018. 
Det har kommet inn 13 merknader: 

8.1 Innkomne merknader: 

1)  Statens vegvesen, datert 23.11.2018. 
2)  Fylkesmannen i Buskerud, datert 27.11.2018. 
3)  Buskerud fylkeskommune, datert 05.12.2018. 
4)  Mattilsynet, datert 10.12.2018. 
5)  Norges vassdrags- og energidirektorat-NVE, datert 06.11.2018 
6)  Midtkraft, datert 06.08.2019. 
 
7)  MER Mari Enger Rådgivning pva grunneier Hans Kristian Medalen, datert 08.11.2018. 
8)  Bjørn Tore Holte m fl (GBNR 167/595 og 167/596), datert 26.11.2118. 
9)  Gro Anita og Roy Gunnar Havikhagen (GBNR 167/467), datert 06.12.2018.    
10)  Torvald Stemsrud, (GBNR 167/776), datert 07.12.2018.      
11) Helen og Tron Erik Abrahamsen, (GBNR 167/433), datert 07.12.2018  
12) Wenche og Frode Randgaard, (GBNR 167/433), datert 07.12.2018  
13) Thor Erik Varsland/Eli Reistad (GBNR 167/664), datert 20.11.2018 
 
Under er innkomne merknader kommentert og vurdert.  
Vi har delt uttalelsene i to seksjoner; offentlige etater (1-6) og grunneiere/naboer (7-13) 
med plankonsulentens (pk) vurdering i kursiv. 

8.1.1 Offentlige etater og utvalg 

1)   Statens vegvesen, datert 23.11.2018. 
Statens vegvesen uttaler: 
1) Viktig at ny utbygging er vurdert i en større sammenheng i sammenheng med hensyn på 

samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommune(del) plan. 

pk: Grunnlaget for framlagt Detaljreguleringsplan for Haglebutunet er Kommuneplanens arealdel 
2015-2030 vedtatt av Kommunestyret 22.03.2018. Størstedelen av foreslåtte planområdet ligger 
innenfor arealformål ”Sentrumsformål” (S4) i Kommuneplanens arealdel. En mindre del av området 
ligger innenfor formål ”Bebyggelse og anlegg; fritidsbebyggelse”. 

 
2) Trafikkmessige virkninger i kryss og avkjørsler dokumenteres nærmere. 

pk: Det vises til vedlagt Trafikkanalyse (Asplan Viak AS) og Veiplaner (Stener Sørensen AS). 
Materialet er oversendt Statens vegvesen for uttalelse. 
Etter en prosess med Statens vegvesen (Svv) om utforming av tiltak (bla. atkomstspørsmål) langs 
Fylkesvei 287, ble det sendt inn en bearbeidet planskisse til Viken fylkeskommune den 9. januar 
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2020 etter uttalelse fra Svv den 20. desember 2020 (vedlagt). Det vises til vedlagte ”Skisse til 
reguleringsplan Alt 7” (godkjent) og svarbrev fra Viken fylkeskommune. (Vedlegg 039/040/045) 
 
3) Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. 

pk: Det vises til vedlagt Trafikkanalyse og veiplan. Området er i kommuneplanens arealdel regulert 
til sentrumsformål. I samsvar med dette ble det foreslått nedsatt fartsgrense fra 60 km/t til 40 km/t 
forbi Haglebutunet, med fartsreduserende tiltak (humper). Dette ble ikke akseptert av Statens 
vegvesen og alernative trafikksikkerhetstiltak med busstopp og overganger er akseptert i hht. 
reguleringsplan. Se også pkt 2 over.  

4) Tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inkl nødvendige kryssinger av riks- og 
fylkesvei.  

pk: Det vises til vedlagt Rapport Flomfarevurdering (Skred AS) og Trafikkanalyse.  
Overvanns- flomfare er vurdert og tatt hensyn til i planforslaget.   
Det reguleres avkjørsler og parkeringsplasser på begge sider av fv 287. I forslaget er parkeringen 
trukket unna fylkesveien og avkjørslene er bedre definert. Det foreslås å anlegge fortau og mulighet 
for kantstopp med buss mot fortausrepos. Det anbefales humper som et fartsreduserende tiltak 
sammen med fartsreduserende humper. 

 
5) Gjennomføringsavtale må inngås med Statens vegvesen før tiltak iverksettes. 

pk: Gjennomføringsavtale inngås senere i prosessen – etter 1. gangsbehandling. 
 

6) Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller fylkesveger og 
eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Svv anbefaler at denne sendes dem for 
forhåndsvurdering før utarbeiding av endelig planforslag. 

pk: Teknisk detaljplan er oversendt Svv for vurdering og godkjent etter lengre prosess. 
 
7) Normal byggegrense for riks- /fylkesvei er nå 50 meter. Byggegrense skal bla. vurderes i forhold 

til støysituasjonen i det aktuelle området. Det kreves at støyforhold dokumenteres og nødv. 
tiltak innarbeides i planen. 

pk: Byggegrense mot FV287 Haglebuveien foreslås 15 meter fra senter Fv287 i hht gjeldende 
reguleringsplan i området S4 avsatt til Sentrumsformål i Kommuneplanens arealdel. 
I kommuneplanens arealdel er byggegrense 15 meter brukt i konsekvensvurderingen.  
 
Fra Trafikkanalysen: Beregnet trafikkvekst som følge av utbyggingen er ca. 50 biler per døgn, og 8 
biler i maks-timen. Dette vil ikke gi en målbar endring av støynivået langs fylkesveien.  
Trafikkveksten er for liten til å ha en merkbar virkning på støynivået langs fv 287. Nedsatt 
fartsgrense vil imidlertid kunne gi redusert støynivå helt lokalt, trolig i størrelsesorden Lden=2 dB. 

Støyforhold er dokumentert i egen støyrapport vedlagt (Brekke & Strand AS). 
 
8) Dagens fartsgrense på fylkesvegen legges til grunn for planarbeidet. 

pk: Området er i kommuneplanens arealdel regulert til sentrumsformål. I samsvar med dette 
foreslås nedsatt fartsgrense fra 60 km/t til 40 km/t forbi Haglebutunet, med fartsreduserende tiltak 
(humper). Med et godt kryssingstilbud ligger det også til rette for et parkeringsareal på motsatt 
side av fv 287.  
 
2)  Fylkesmannen i Buskerud, datert 27.11.2018 
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1) Fylkesmannen i Buskerud uttaler: 
Fm viser til kravene i retningslinjen støy i arealplanlegging T-1442/2016 som gjelder for bebyggelse 
med støyfølsom bruk og ber om at det utredes hvorvidt området for private hytter blir liggende i 
støyutsatte områder.  
pk: Støyforhold er dokumentert i egen støyrapport vedlagt (Brekke & Strand AS). Ingen private 
hytter innenfor planområdet ligger i støyutsatte områder. 

2) Fm påpeker at plan- og bygningslovens §3-1 stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter 
til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi.  
pk: Bruk av varmepumper vil bli vurdert i forbindelse med senere søknader om tiltak.  
Forøvrig utføres hyttene i hht. TEK 17 vedr. bla isolering. 
 
3) Fm ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold 
som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne 
reguleringsbestemmelser.  
pk: Prinsippene for universell utforming legges generelt til grunn for prosjektet og er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Det vises til KPA bestemmelser §7: Krav til universell utforming (pbl § 
11-9 nr. 5):  
”Arbeids- og publikumsbygg med tilhørende utearealer skal utformes slik at det tilfredsstiller 
kravene til universell utforming, jf. pbl § 29-3.”  
 
4) Fm påpeker at områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i plankart og sikres gjennom 
planbestemmelser i tråd med føringer fra NVE.  
pk: Det vises til vedlagt Rapport Flomfarevurdering (Skred AS). Hensynssone/Faresone som viser 
områder utsatt for flom i Flenta med en årlig sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100 
(sikkerhetsklasse F2) er lagt inn i reguleringskartet og sikret i bestemmelser. 

Erosjonssikkerhet: For planområdet vil det være arealet vest for Haglebuveien som potensielt vil 
kunne være erosjonsutsatt. Generelt anbefales det en minimumsavstand på 20 m fra elvekant. Ved 
utnyttelse av areal mellom Haglebuveien og Flenta må det sikres at elvekant erosjonssikres på 
byggeplannivå. Dette sikres i reguleringsbestemmelsene. 
 
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart.  
Det er registrert ”Statlig sikret friluftsområde” på begge sider av Fylkesvei 287 og i planområdet. 
I/langs elva Flenta (utenfor planområdet mot vest) er det registrert Naturtyper (DN-håndbok 13) av 
nasjonal interesse.  
 
Forøvrig er det ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt 
viktige kulturlandskap.  
 
Det vises forøvrig til ROS- analyse Kap. 6. (over). 
 
5) Fm bemerker at det ser ut som om det er foreslått å bygge på myrområder og omlegge en 
mindre bekk.  
pk: Det vises til vedlagt Rapport Flomfarevurdering. Det er gjort en vurdering av mulige løsninger 
for en trygg håndtering av bekken gjennom planområdet. En overhøyde over bunn bekk på 0,6 m vil 
være tilstrekkelig for å ligge over energilinja til vannet under dimensjonerende flom. Grunnet 
utsikkerhet knyttet til tilstopping anbefales en høyde på minimum 0,7 m. Bekken vil ligge som et 
delvis åpent miljø-/vannelement langs veien gjennom området (se Ill 28 under).  
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I området sør for viadukten - i området satt av til leikeplass er det noen bløtere partier/myr. I 
aktuelle områder for bygging/leik foretas nødvendig masseutskifting. 

6) Fm viser til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Fm ber om at ROS-analysen 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen.  
pk: Egen ROS –analyse er utarbeidet for planen (Kap. 6). 
 
3)  Buskerud fylkeskommune, datert 05.12.2018 
Bfk viser til tidligere brev der det framgår at samtlige av de fredete kulturminnene som ble 
registrert innenfor planområdet i 1999, ble frigitt og dokumentert i 2006. Bfk har ingen øvrige 
merknader til planen.  
Bfk minner likevel om stanse- og meldeplikten i Kulturminneloven som må gjøres kjent for alle som 
involveres i arbeidet. 
pk: Ivaretakelse av automatisk fredete kulturminner er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.  
Utover dette må Sigdal kommune følge opp at dette kommer inn i tillatelser til tiltak og påpeke om 
at stanse- og meldeplikten i Kulturminneloven må gjøres kjent for alle som involveres i arbeidet. 
 
4)  Mattilsynet, datert 10.12.2018 
Mattilsynet vurderer at Haglebu Fjellstue har tilfredsstillende vannforsyning i dag. Mattilsynet 
peker på at vannverket må vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har en reell 
mulighet til å utvide og sikre trygt og tilstrekkelig drikkevann ved utvikling til flere 
enheter/hytter/leiligheter på kommende Hagletunet.  
Arbeidene vil utløse en forlengelse av ledningsnettet og en endring av vannforsyningssystemet. 
Utvidelser og endringer skal registreres hos Mattilsynet, jf drikkevannsforskriften § 17.  
pk: Haglebu Vann- og Avløpsselskap (HAGAS) skriver i en epost 27. mars 2019 at de jobber med 
saken og regner med å finne en løsning på dette, nærmere detaljer må komme senere. 
 
5) NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 17.12.2018. 
Flom, erosjon og skred:  
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og 
skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov 
for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
pk: Det vises til vedlagt Rapport Flomfarevurdering (Skred AS) der aktuelle temaer rundt flom, 
erosjon og skred tas opp og vurderes.  
Hensynssone/faresone flom og sikringstiltak for erosjon for elva Flenta er lagt inn i planforslaget. 
Hensynssonen ligger i kanten av området, vi har trukket planavgrensingen bort fra hensynssonen. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak:  
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det 
er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at 
dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte 
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  
pk: I/langs elva Flenta (utenfor planområdet mot vest) er det registrert Naturtyper (DN-håndbok 13) 
av nasjonal interesse. 
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Energianlegg: 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig.  
pk: Det har vært kommunikasjon med Midtkraft for å få på plass mulige alternativer for evt. ny 
nettstasjon i planforslaget. 2 nye alternative trafoplasseringer er foreslått i reguleringsplanen. 
 
6)  Midtkraft, datert 06.08.2019. 
Midtkraft skiver i sin merknad: 
”Det er ønskelig at det i reguleringsplanen avsettes plass til en nettstasjon sentralt i området om 

det viser seg at man har behov for det.  En slik type nettstasjon er ca 2,5 m x 3,0 m og det er 

nødvendig med en plass rundt hele nettstasjonen på 2 m for å komme ut/inn med kabler.  
Plassering av nettstasjonen kan ikke være nærmere bygning enn 5 m (brannkrav).” 
 
Pk: Tiltakshaver/arkitekt har ønsket en alternativ plassering av en eventuell framtidig trafo.  
Det er enighet med Midtkraft om følgende- oppsummert i epost til Midtkraft 20.08.2019: 
 ------- 
”Etter en felles vurdering – tegner vi inn 2 alternative trafoplasseringer i planen; 

1)       en som Midtkraft foreslår bak Fjellstua, 
2)       en ved utkjøringen som vi foreslo i skisse 

  
Når det det blir gjort en total effektvurdering av planen – som vi kan utsette inntil videre – og får en 
vurdering av om det vil være nødvendig med en ny trafo – kan vi diskutere de to alternative 
plasseringene videre og velge en av dem.” 

8.1.2 Grunneiere og naboer 

7)  MER Mari Enger Rådgivning pva grunneier Hans Kristian Medalen, datert 08.11.2018. 
 
1) Ber om at avtalevilkår i inngåtte opsjonsavtaler for arealet T1, T2 og T4 i planen, hva angår 
skiløyper og ivaretagelse av disse, blir fulgt. 
Bemerker at det fortsatt er viktig at dagens skiløypestruktur i området ikke må vike plass og på 

bekostning av kommersiell utbygging.   

Skiløypetrasèen i området er å anse som et knutepunkt for løyper for øvrig, i og nær «Haglebu 
sentrum». Et viktig moment for utbyggingsplanen blir derfor å kunne ivareta disse på en mest 
hensiktsmessig måte, både for eksisterende bebyggelse/beboere, men også for nye brukere av 
området.  
pk: Sigdal kommune v/ planavdelingen har også påpekt viktigheten at det er rikelig med plass til 
skiløypa i reguleringsplanen- se pkt 2) under. Dette vurderer vi er ivaretatt i prosessen, blant annet 
gjennom møte og uttalelse fra Eggedal Turlag – se neste pkt. Skiløype/turløype er regulert med 6 
meter bredde i regulerinsplanforslaget. 
 
2) Når det gjelder ny tilkomstvei i Åslandseterveien for planlagte ferieleiligheter H-10 til H-14, er 

denne veien privat og eies av Hans Kristian Medalen.  Medalen er positiv til at veien benyttes til 

planlagte formål, men avtale og vilkår for bruken har ikke vært diskutert med utbyggerforetaket, 
Hegmo AS. Vi forutsetter at det formelle rundt en adkomstrett for planlagte ferieleiligheter i 
tilknytning til Åslandseterveien, etter hvert blir bragt i orden.  
pk: Det har vært møte mellom Hegmo AS og Mari Enger om evt. bruk av Åslandseterveien som 
atkomst til 5 hytter- H10-H14. 
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Det er også gjort vurderinger sammen med trafikk-konsulent og Planavd. Sigdal kommune om hvor 
det er best og mest naturlig å ha atkomst til hyttene H10-H14. Utbygger har lagt fram et forslag om 
at skiløypa legges i viadukt (planfri kryssing av atkomstveien) til H10-H14 og at dette anlegget 
bygges opp med en steinmur av lokal sprengstein. Atkomst fra Åslandseterveien stenges evt. med 
bom for å hindre atkomst med bil/gjennomkjøring – men veien er åpen for gang/ski/sykkel og kan 
åpnes ved eventuelle hendelser/ulykker. 
 
Følgende oppsummering er gitt fra Planavdelingen: 
Administrasjonen vurderer at det er naturlig at alle hyttene har atkomst fra fylkesveien ved 
Fjellstua, dvs: 
-          At å heve skiløypa over atkomstveien i en ”brukonstruksjon” til hyttene H10- H14 som 
foreslått kan være en god løsning. 
-          Administrasjonen ønsker at vi ser på hvordan hyttene får atkomst til/kommer inn på skiløypa. 
-          Administrasjonen mener vi bør vurdere en ”lettere” materialbruk med tre/tømmer i forhold til 
brukonstruksjonen, for å få konstruksjonen mer inn i terrenget. Vårt umiddelbare svar var at å 
bygge opp med steinmur fra tomta vurdere vi som det beste for å få dette til å gli godt inn i 
terrenget, samtidig er det et mål å bruke lokale utgravingsmasser/stein for å unngå mest mulig 
materialtransporter. 
-          Administrasjonen ønsker at vi tar kontakt med Turlaget for å bli enige om en utforming av 
brukonstruksjonen (Eggedal Turlag). Turlaget får kopi av denne eposten. Vi tar videre kontakt med 
dem for å diskutere utforming. 
 
Eggedal Turlag v/ Leder Geir Lyder Åsland har gitt følgende tilbakemelding: 
”Hei. 
Vi hadde styremøte i Eggedal Turlag, da ble kulvert v Haglebutunet tatt opp. 
Har og hatt en dialog med Hovde, teknisk sjef Sigdal kommune. 
Jeg var med på et møte med arkitekt og eiere, der jeg sa at vi kanskje klarte oss med bredde på 
4,30m på kulvert. 
Noe som jeg har fått ganske klare tilbakemeldinger på at er for smalt, og beklager det. 
Bredde på kulvert må være på 5,50 meter. Det har med at om det kan være aktuelt med større 
maskin senere. 
Slik som vi ser det så blir da den kulverten en god løsning for brukere og løypekjøring. 
Det som er viktig er at den ikke blir for bratt. 
Mvh  
Geir Lyder Åsland 
Leder Eggedal Turlag”  
 
Konklusjon: 
Alle nye hytter inkl H10-H14 får sin atkomst fra Fv 287 ved Fjellstua.  
Atkomst fra Åslandseterveien stenges evt. med bom for å hindre atkomst med bil/gjennomkjøring – 
men veien er åpen for gang/ski/sykkel og ved eventuelle hendelser/ulykker. 
 
8)  Bjørn Tore Holte m fl (GBNR 167/595 og 167/596), datert 26.11.2118. 
 
Hvor er nå bekken tenkt lagt?  
Bekken blir liggende langs veien gjennom området, delvis åpen delvis i rør under atkomster til 
hyttene. Se bilde under (ill 32) fra Skred AS sin Flomfarevurdering. 
 
Har dere klart å øke avstanden til bygget, eller har dere mulighet til å øke avstanden til vår hytte 
noe? En meter eller to vil bety mye. 
 



 

 

 

 

 

 

 35 

pk: Minsteavstand mellom 167/595 og hytte H15 er 8 meter, hvorav 6,5 meter inne på eiendommen 
til hytte H15. Til forskjell fra tidligere planlegges nå hytte H15 i 1,5 etasjer, den vil inneholde 2 
leiligheter (mot 4 i tidligere forslag), ligger parallelt med 167/595 og uteopphold/terrasse er lagt 
lengst mulig vekk. 
 
Holte ønsker at det illustreres 2 vanlige p-plasser på yttersiden av deres eiendom til deres bruk. 
pk: 2 vanlige p-plasser er lagt inn i fellesområdet på illustrasjonsplanen til reguleringsplanen. 
 

 
Ill 32: Bekk gjennom området er delvis lagt åpent som et vannelement og miljøfaktor.(Skred AS). 
 
9)  Gro Anita og Roy Gunnar Havikhagen (GBNR 167/467), datert 06.12.2018.    
 
”Som nabo (gnr/bnr 167/467) forventer vi at dere forholder dere til gitte byggegrenser. Da vi ser ut 
av kartet at H10 går over byggegrensen mot vår tomt.”  
 
pk: Følgende svar er sendt Havikhagen i epost 7.12.2018: 

”Hei,  viser til Deres epost under og vedlagte ”Utviklingsplan”.  

Vi har foreslått byggelinje på 4,0 meter i forhold til nabogrensen til Deres eiendom GBNR 167/467 - 
og vil selvfølgelig forholde oss til dette videre i prosessen.”  
  
10)  Torvald Stemsrud, (GBNR 167/776), datert 07.12.2018.    
 
1) Oppdeling av planområdene  
Bemerker beliggenhet av H15 og H11 i forhold til gjeldende kommuneplan, samt beliggenhet av 
H12 og H13.  
pk: Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2013 med planbestemmelser og retningslinjer: H15 
ligger i område avsatt til Sentrumsformål, bestemmelser for Sentrumsformål gjelder. H11 ligger 
innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse, tiltakshaver ønsker å se nye hyttebygg i sammenheng 
med hyttene som allerede er bygget på Haglebutunet for å få en helhet i bebyggelsen. H12 og H13 
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ligger min. 4 meter fra naboer rundt Haglebutunet og med min 8 meters innebyrdes avstand pga 
brannkrav. 
 
2) Fortetting i eksisterende regulerte områder for fritidsbebyggelse  
Bemerker at alle krav i KPA ´s planbestemmelser skal gjelde; plassering i landskapet, 
utnyttingsgrad, parkeringsareal, BYA, takvinkel, maksimal mønehøyde, atkomstvei.  
 
pk: Tiltakshaver ønsker at bebyggelsen i Haglebutunet får en enhetlig karakter- som allerede 
bygget (hyttene H1-H3). Hyttene H9-H15 planlegges dog i 1,5 etasjer i motsetning til H1-H3 som er i 
2,5 etasjer. Når det gjelder H13-H4 er det riktig at det er en relativt stor høydeforskjell på hver av 
disse tomtene. Det arbeides med alternative tilpasninger til landskapet. Forslag til dette er illustrert 
i kap. 4.2., der hyttene H13-H14 planlegges delt/vertikalforskjøvet pga terrengfallet. 
Når det gjelder utnyttingsgrad for H10-H14 gjelder følgende ihht KPA §1.2:  
”Det tillates totalt utnyttelse av den enkelte tomt på 30% BRA og maksimalt 300 m2 BYA” 
Hyttene H10-H14 er beregnet til ca 235 m2 BYA + parkering 36 m2 BYA = 271 m2 BYA. Grunnarealet 
pr hytte er større enn 150 m2 BYA som er angitt i KPA. Dette har kommunen tidligere akseptert, 
fordi det er bygd sammen hhv 2 og 4 leiligheter der de to hyttehalvpartene er forskjøvet i forhold til 
hverandre for å gi et dempet og variert arkitektonisk utrykk.  
Atkomstvei fra Åslandseterveien har falt bort. All atkomst skjer fra området Fjellstua. H10-H14 får  
planfri kryssing med skiløypa.  

 
Ill. 33: Aktuelt snitt 
 
3) Skader på naboeiendom på grunn av utvasking/ras  
Bemerker/spør om skråninger utføres med støttemurer. Bemerker at han har inntrykk av at åssiden 
består av løsmasser. Spør om hvordan man sikre at massene ikke sklir ut eller påfører 
naboeiendom 167/681 ras- eller setningsskade. 
 
Pk: Området H10-H14 vurderes som byggbart i rapporten ”Flomfarevurdering” som følger 
reguleringsplanforslaget (Skred AS).  
Fra rapporten (s. 9): ”Elva Flenta renner langs den vestre kanten av planområdet. Elva har en jevn 
og slak gradient. Ifølge NGU sitt løsmassekart består store deler av området av elveavsetninger. 
Elvebunn består av en blanding sand, grus og avrundede steiner der størrelsen avtar nedover i 
elveløpet. Det kan forventes en moderat friksjon fra elveløpet mot vannmassene under flom.” 
Rapportens konklusjon:  

”Det er utarbeidet faresoner for planområdet til Haglebutunet, (GBnr. 167/72 m,  fl.) for 

dimensjonerende fremtidig flomhendelser i elva Flenta iht. krav til bygg i sikkerhetsklasse F1 og F2 i 
TEK 17 §7-2. Faresonene er begrenset til areal langs Haglebuveien. Ved utnyttelse av areal mellom 
Haglebuveien og Flenta må det sikres at elvekant erosjonssikres på byggeplannivå.” 
 
Forøvrig vil nødvendige tiltak som støttemurer bli etablert i forbindelse med bygging der dette 
vurderes nødvendig av fagekspertise (ved søknad om tiltak) for å unngå skader på nabobebyggelse. 
 
4) Økt belastning på infrastruktur  
Ønsker å få bekreftet at spesielt byggene H13 og H14 ikke skal utføres med underetasje. 
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Pk: Byggene H9- H15 planlegges i 1,5 etasjer med 2 leiligheter i hvert bygg og uten underetasje for 
opphold. Dette gjelder da også H13-H14 - illustrert i kap. 4.2. 
 
 
11)  Helen og Tron Erik Abrahamsen, (GBNR 167/433), datert 07.12.2018  
12)  Wenche og Frode Randgaard, (GBNR 167/433), datert 07.12.2018  
 
(Felles merknadsbrev fra 11 og 12): 
Viser til tidligere kommentarer (3. februar 2018) og svarbrev fra arkitektene pva. tiltakshaver. 
(Merknad og svar er vedlagt). 
Videre skriver naboene: 
”Ifølge planarbeidet og varsel om regulering legges det nå opp til en så stor fortetning og ikke minst 
bygging i høyden at vi må protestere.  
Da vi kjøpte våre tomter for 4-5 år siden, ble prosjekt Haglebutunet ikke nevnt. Det kom som en 
stor overraskelse for et par år siden. Tomt T1, nå kalt H9, som delvis er fredet på grunn av 
fortidsminner, var eiet av Medalen og lå ubrukt. Da tomten var for liten til en ny hytte, regnet vi 
med at den ikke ville bli bebygget. Nå er tomten kjøpt av Haglebutunet, og det legges opp til at 
også denne tomten får endret karakter og regulering fra «bebyggelse og anlegg; fritids-bebyggelse» 
til «sentrums-formål» og «turistnæring». Da blir utnyttelsesgraden av tomtearealet mye større. 
Dette er gjort etterat vi kjøpte tomtene, noe vi anser som en tilsnikelse på bekostning av våre 
eiendommer 167/433 og 167/633.  
De planlagte leilighetsbyggene H4 og H7 og H8 på 2,5 etasjer vil også skjemme/hindre vår utsikt 
mot sør og vest.  
Våre tomter blir etter dette langt mindre attraktive enn da vi kjøpte dem. Vi opplever at selger har 
ført oss bak lyset i denne saken.” 
 
pk: På bakgrunn revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-20130 vedtatt av Kommunestyret 
22.03.2018, er brorparten av arealene rundt Haglebu Fjellstue/Haglebutunet regulert til 
Sentrumsformål - inklusive tomt H9. Det er Sigdal kommune som er regulant og har ønsket en slik 
utvikling i området på Haglebu nord for Haglebuvannet. At turistbedriften Haglebu 
Fjellstue/Haglebutunet vil følge kommunens ønsker om oppgradering av hele området og fortetting 
av hytter for å utvikle og skape bedre forutsetninger for driften av Fjellstua og Haglebu skisenter 
noe som kommer hele Haglebusamfunnet tilgode, må derfor være legitimt og positivt. 
 
Når det gjelder tomt H9 og fredning er dette fakta (se vedlagt merknad fra Buskerud 
Fylkeskommune - vedlegg 3 over): Bfk viser til tidligere brev der det framgår at samtlige av de 
fredete kulturminnene som ble registrert innenfor planområdet i 1999, ble frigitt og dokumentert i 
2006. Bfk har ingen øvrige merknader til planen. Det har derfor ikke ligget noen fredningsklausuler 
på tomt H9 siden 2006, lenge før Abrahamsen/Randgaard kjøpte sine tomter. 
 
Når det gjelder høyder av de nye hyttebyggene er det slik at hytte H9 nærmest Abrahamsen/ 
Randgaard planlegges i 1,5 etasjer og blir liggende mer enn 4 meter lavere enn 167/433 som ligger 
nærmest – i en avstand større enn 13 meter. Beliggenhet av Hytte H9 er bearbeidet i forhold til  
Abrahamsen/Randgaards merknad – ved endret plassering og endret takform som gir bedre 
sikt/mindre fasade-/takareal mot Abrahamsen/Randgaard. 

 



 

 

 

 

 

 

 38 

Ill. 34: Aktuelt snitt 
 
Når det gjelder hyttene H4-H7-H8 er det riktig at disse planlegges i 2,5 etasjer. Disse ligger mer enn 
5 meter lavere enn 167/433 og mer enn 7 meter lavere enn 167/633 og med en avstand på 40-90 
meter fra 167/433-167/633. 
 
Vi kan derfor ikke se at planlagte hytter H4-H8 vil skjemme/hindre utsikt mot sør og vest i vesentlig 
grad for 167/433-167/633. 
Vi mener også at oppryddingen og utbyggingen av Haglebutunet vil bygge opp under og sikre 
driften av Haglebu Fjellstue og Haglebu skisenter og derved gi hele området en verdiøkning -  også 
de nærmeste naboene. 
 

 
Ill. 35: Hytte H4-H7- H8 planlegges i 2,5 etasjer – ligger mer enn 5-7 meter lavere enn 167/433-
167/633 og med en avstand på 40-90 meter. 
 
13)  Thor Erik Varsla/Eli Reistad (GBNR 167/664), datert 07.12.2018 
pk: Plankonsulent fikk 30.11 210 en telefon fra Eli Reistad som at de ønsket et møte med 
tiltakshaver for å lufte flere muligheter de så i forhold til deres eiendom. Den 7. desember fikk 
plankonsulenten denne eposten: 

Fra: Eli Reistad <eli.reistad@gmail.com> 
Dato: 7. desember 2018 kl. 22:18:08 CET 
Til: post@adarkitekter.no 
Kopi: Thor-Erik Varsla <tevarsla@gmail.com> 
Emne: Haglebutunet 
Viser til telefonsamtale 30.11. Vi har etter dette mottatt invitasjon fra Morten Olsen til å ta et møte 
om saken. Vi tar opp våre merknader og forslag til planarbeidet i dette møtet.  
 
Eli Reistad og Thor-Erik Varsla (167/664) 
pk: Etter møte med tiltakshaver har Plankonsulenten ikke fått flere henvendelser fra Reistad/Varsla. 
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AD Arkitekter AS/Terje Tollefsen-plankonsulent- 23.06.2020. 
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1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Hegmo AS utredet utendørs støy i forbindelse
planinitiativ på Haglebutunet .

2 Situasjonsbeskrivelse
Det pl a nlegges nye fritidsboliger ved Haglebutunet i Sigdal kommune . Planområdet ligger øst for
fylkesvei 287 og er noe utsatt for veitrafikkstøy. Illustrasjonsplan for planområdet er vist på figur 1. Det
er i alt planlagt 54 boenheter innenfor planområdet.

Figur 1 : Illustrasj onsplan
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3 Myndighetskrav

3.1 Retningslinje T - 1442/2016
Klima - og m iljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T - 1442 /2016 skal legges til
grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan - og bygningsloven. For å
tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må
grenseverdier i Tabell 1 oppfylles.

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer , frittfeltverdier.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsom t bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 - 07

Vei 55 Lden 70 L5AF

Utfyllende beskrivelse av føringer i T - 1442 er gitt i vedlegg 2.

4 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode, og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg 1 .

4.1 Støysonekart
Beregnet støynivå 4 meter over terreng er vist på Figur 2. Arealer som er mer enn 25 meter fra
senterlinje vei vil ha støynivå under grenseverdi.

På grunn av lavt trafikktall vil ekvivalent støynivå være dimensjonerende for støysonene.

D et er ikke utført beregninger på fasade eller i andre høyder da planlagt bebyggelse ligger utenfor gul
støysone.
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Figur 2 : Figuren viser støysonekart, beregnet støynivå i 4 meters høyde over terreng . E ksisterende bygninger markert med
grått.
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5 Vurdering
Planlagte fritidsboliger vil ikke ha overskridelse av anbefalte grenseverdier for boliger hverken på
fasader eller utendørs oppholdsareal.

Så lenge ny bebyggelse etableres mer enn 25 meter fra vei skal støynivå på ny bebyggelse ha støynivå
under anbefalte grenseverdier for boliger gitt i T - 1442.
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Vedlegg 1: Beregningsmetode
Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 2 .

Tabell 2 – Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon Kilde

P lan tegninger AD Arkitekter , 21.06.2019

Digitalt basiskart over området AD Arkitekter , 30.11.2018

Trafikktall vei ASplan Viak 8 .6.2019

Tabell 3 Beregningsmetode og verktøy

Støykilde Metode Beregningsverktøy

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk,
Nord96

CadnaA 2019

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene , med unntak av veier der det er benyttet hard mark.

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet.

Tabell 4 viser anvendte trafikkdata. T rafikktallene er hentet fra trafikkanalyse utført av Asplan Viak
datert 8.5.2019 . I henhold til trafikkanalysene vil de i enkeltdøgn være vesentlig større trafikk og denne
vil i stor grad være på kveldstid, Det er valgt å bruke standard ÅDT og trafikkfordeling da de fleste av
brukerne/beboerne på disse dagene ankommer eller reiser.

T rafikktal internt i planområdet er såpass lave at disse er utelatt fra beregningene.

Tabell 4 – Anvendte trafikktall.

Vei ÅDT (20 3 9 ) Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

FV 26 750 3 % 60 km/t

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en
endring av Ldenlik ±3 dB.
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Vedlegg 2 : Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T - 1442 /201 6

Klima - og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging , T - 1442/201 6 , skal legges til
grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan - og bygningsloven.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A - veiet ekvivalent lydnivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 5 dB / 10 dB e kstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF A - veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk ma ksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i Tabell 5 oppfylles.

Tabell 5 : Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer , innfallende lydtrykknivå .

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsom t bruksformål

Støyniv å utenfor soverom,
natt kl. 23 - 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T - 1442:

• Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong - eller terrassegulv.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det defin ert grenseverdier for støysoner som gir f øringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i Tabell 6 .

Tabell 6 : Kriterier for soneinnde ling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå .

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23 - 07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23 - 07 L5AF

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 6 5 dB L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger . I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak
tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 1 .

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåe r ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Rød sone angir et område som på grunn av det høye s tøynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse elle r arealbruk med støyfølsomt bruksformål.



Hegmo AS

H AG LE B U TU N E T
TRAFI KKAN AL YSE

Dato: 29 . 0 8 .2019
Versjon: 0 3

www.asplanviak.no



Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Hegmo AS
Oppdragsnavn: Haglebutunet - trafikkanalyse
Oppdragsnummer: 621953 - 01
Utarbeidet av: Tomislav Salopek
Kvalitetssikrer : Bjørn Haakenaasen
Tilgjengelighet: Åpen

03 29 .08.19 N y figur TS BH

02 08.05.19 Små korreksjoner TS BH

01 20.03.19 Nytt dokument TS BH

VERSJON DATO BESKRIVELSE U T ARBEIDET AV KS



side2 av 16

Forord

I forbindelse med plan forslag for Haglebutunet , er Asplan Viak AS engasjert av Hegmo AS o g AD
Arkitekter AS til å vurdere trafikale konsekvense r .

Det varslede plan området har et tomteareal på ca 28,2 daa ; i gjeldende reguleringsplan delvis
regulert til «Turistnæring» og delvis til «Hytter». Størsteparten av planområdet er i k ommune p lanens
are aldel satt av til «Sentrumsformål» (S4) ; resten til «Bebyggelse og anlegg; fritidsbebyggelse».

Trafikkutredningen er utarbeidet av Tomislav Salopek, på oppdrag for Hegmo AS . Kontaktperson hos
oppdragsgiver har vært Terje Tollefsen hos AD Arkitekter AS .

Sandvika , 29.08.2019

Tomislav Salopek Bjørn Haakenaasen
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. DAGEN S SI TUASJON

1.1. Lokalisering av planområdet
Planområdet , Haglebutunet (Haglebu fjellstue) , ligger nord i Sigdal kommune i Buskerud. Om rådet
ligger på østsiden av f v 287 og i gangavstand fra skianlegg , jf Figur 1 . Det er 11 mil Drammen, 13 mil
til Oslo og 15 mil til Larvik. Haglebu fjellstue er et viktig møtested i et etablert hytteområde og et
servicepunkt for gj ennomfartstrafikken. Stedet driver bevertning, pub, overnatting og utfører
tjenester knyttet til ekstern hytteservice. Haglebu fjellstue holder åpent åre t rund.

Det varslede planområdet har et tomteareal på ca 28,2 daa ; i gjeldende reguleringsplan delvis
r egulert til «Turistnæring» og delvis til «Hytter». Størsteparten av planomr ådet er i k ommune p lanens
arealdel satt av til «Sentrumsformål» (S4) ; resten til «Bebyggelse og anlegg; fritidsbebyggelse».

Figur 1 Lokaliseringen av pla nområdet; kilde kart.finn.no.

1.2. Atkomst
Bila tkomsten til eiendommen er fra Fv 287 med avkjørsel sør for Haglebu fjellstue. Nord for denne er
det avkjørsel til tre andre eiendommer (Haglebuveien 783, 785 og 787). Mellom de to avkjørslene
parkeres det i lommer langs Fv 287, som vist i Figur 2 . Parkeringen stekker seg over ca 70 meter av
fylkesveien. P å samme strekning er det holdeplass for buss. På vestsiden av veien er den en camping -
plass, noe som bidrar til en del gangtrafikk o ver vei en . Det er ikke fortau eller gangfelt på stedet .

D et kan konkluderes med at det er veiarealet er utflytende og dårlig definert og at den sikkerhets -
messige standarden er mangelfull.

Planområdet
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Figur 2 Avkjørsler og parkerin g langs Fv 287 ved planområdet; kilde kart.finn.no.

1.3. Trafikkmengden i Fv 287
Trafikkbildet i fylkesveien er p reget av turisttrafikken, med særlig stort besøk gjennom helger og
ferier i vintersesongen. D øgntrafikk i Fv 287 ved Haglebu er ifølge vegdatabanken 550 kjt ( ÅDT1).

I Eggedal, ca. 2 0 km sør for planområdet ble det i vinter gjennomført maskinelle trafikk reg istreringer
på fv 287 gjennom en god utfarts uke i skisesongen (uke 6 - 7 2019). Figur 3 og Figur 4 på neste side
illustrerer noen resultater. Det ble registrert en gjennomsnittlig døgntrafikk på 1 .400 kjt gjennom uka
(UDT2) o g en største døgntrafikk på 2.050 kjt på fredag. Største timetrafikk inntraff fredag kl . 19 - 20
og søndag kl . 15 - 16. Ut fra dette kan vi slå fast at f redag strafikken var ca. 50 % større enn uke snittet;
og søndagstrafikken tilsva rende rundt 30 % større.

Det er rimelig å anta at trafikk en ved Haglebu følger et tilsvarende mønster, sterkt preget av utfart til
fritidsboliger og skianlegg i fjellet .

1 ÅDT = årsdøgntrafikk, gjennomsnitt over året - i vegdatabanken er ÅDT 2018 oppgitt til 1.500 kjt i Eggedal
2 UDT = ukedøgntrafikk, gje nnomsnitt for en uke

Atkomst til
Haglebuv. 783 - 787

Atkomst til
planområdet

Campingplass

Atkomst til
Haglebuv. 78 9
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Figur 3 Trafikkregistrering i Fv 287 Eggedalveien ( februar 2019 ) - døgntrafikk .

Figur 4 Trafikkregistrering i Fv 287 Eggedalveien (februar 2019) - timetrafikk .
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1.4. Dagens bilturproduksjon
Hagl ebu fjellstue har et gulvareal på ca. 1.000 m2. I alt c a. 20 fritidsboliger har atkomst via
avkjørsel en syd for Haglebu fjellstu e . Sju fritidsboliger/hytter vil bli revet og erstatte t med nye
enheter. Dagens b ilturproduksjon til planområdet er beregnet til 230 kjt /døgn ( ÅDT ) , hvorav 200 kjt
tilknyttet Haglebu fjellstue (parkering langs fylkes vei en ) , og øvrige 30 kjt til knyttet andre boenhete r
på tomta (samm e avkjørsel ) ; jf. Tabell 1 .

Bilturproduksjon til fra fritidsboliger er bereg net med 1,5 daglige bilturer per boenhet, tilsvarende en
turgruppe på 4 personer ( erfaringstall fra lignende prosjekter3). Det er videre antat t 100 %
sengebelegg for å ta høyde for en maks - situasjon.

Bilturproduksjon til fra fjellstu a bevertning og overna tting er beregnet til 20 0 daglige bilturer; ut fra
erfaringstall annen service næring. Trafikken i maks - timen antas å være 15 % av døgntrafikken, det vil
si 35 bilturer ( sum ti l og fra) .

Tabell 1 Dagens bilturproduksjon til fra pl anområdet

1.5. Trafikksikkerhet
Kryssområdet er utflytende, med parkering inn mot veien og uten fortau eller en sikker kryssing for
fotgjengere. Fartsgrensen er 60 km/t.

Ifølge veidatabanken har det ikke inntruffet personskadeulykker i området de siste ti år ene.

3 Referanse fra Hemsedal
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2. PLAN FORSL A GET

2.1. Arealformål
Planen skal legge til rette for utnyttingsgrad og utviklingsmuligheter for omsøkte eiendommer
tilknyttet GBNR 167/72 – Haglebutunet , i overenstemmelse med kommuneplanen for Sigdal –
vedtatt 22.03.2018. I k ommuneplanen er me steparten av det omsøkte området avsatt til
«Sentrumsformål» , med en mindre del til «Fritidsbebyggelse».

Planlagt areal formål:
• Hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie

• Næringsvirksomhet (Turistnæring) - restaurant/kafeteria , utleieleiligheter) med til hørende
parkering

• Det skal tas vare på og utvikles løypetraseer og stisystem samt utomhus - og lekeareal.

Figur 5 Forslag til avgrensing av reguleringsplanen ; atkomstalternativer vist med A, B, C .

A
C

B
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2.2. Planlagt utbygging
I till egg til fire leilighetshus (H1 - H4) med tilsammen 16 boenheter (bildet på forsiden) , planlegges fire
liknende bygg (i to etasjer; H5 - H8) og sju bygg i en etasje (H9 - H15). Søndre del av Haglebu fjellstue
planlegges påbygget med en ekstra etasje med 8 utleie - /fritidsleiligheter. Tabell 2 oppsummerer
planlagt utbygging. Det er seks eksisterende boenheter sør vest i tomta som beholdes.

Tabell 2 Planlagt utbygging - fordeling av b oenheter.
Hytte Antall

b oenh .
Atkom st via

H1 – H4 (eksisterende) 16 Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )

H5 – H7 12 Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )

H8 4 Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 nord for Haglebu fjellstue ( B )

H9 2 Eksi s terend e avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )

H10 – H14 10 Alt 1 – Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )
Alt 2 – Ny avkjørsel mot Åslandseterveien ( C )

H15 2 Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )

Hagl ebu fjellstue (påbygg) 8 Eksi s terende avkjørsel i Fv 287 sør for Haglebu fjellstue ( A )

Sum 5 4 Alt 1 : A = 40 boenh , B = 4 boenh, C = 10 boenh
Alt 2 : A = 50 boenh, B = 4 boenh, C = 0 boenh

2.3. Atkomst alternativer
T o atkomstalternativer vurderes. I det første alternativet får alle nye hyttene atkomst via utbedret e
avkjørsler mot f v 287 (merket med A og B i Figur 5 ) , og det bygges en kjørbar kulvert under skiløyp a
til de fem hyttene på østsiden (H10 - H14). Figur 6 viser innvendige mål til kulverten (fri høyde 4200,
fri bredde 3500, dybde 6000 mm ).

Figur 6 Kulvert - skis s e .

I det andre alternativet får de fem hyttene på østsiden atkomst via Åslandseterveien (merket C i Figur
5 ) , og det er kun gangforbindelse mellom disse hyttene og Haglebu fjellstue.

Det er planlagt ombygging/utbedring av eksisterende avkjørsler i Fv 287 i planområdet, noe som vil
bidra til en bedre betjen ing av trafikk til og f ra fjellstu a ; jf. Figur 7 og Figur 8 .
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2.4. Parkering
Det er 152 parkeringsplasser i planområdet. Av disse ligger 38 langs fylkesvegen (i gjeldende byggefri
sone), 11 på vestsid en og 27 på østsiden. Det er satt av én p - plass per boenhet «på egen grunn» i
prosjektet. Samlet blir det 60 bilplasser for eksisterende og nye boenheter og 92 for Haglebu fjellstue
/ gjesteparkering for boenhetene (sambruk). Vi regner én gjesteplass per b oenhet, noe som betyr 32
plasser t il fjellstua når alle gjesteplassene er i bruk. Gjesteplassene får atkomst fra fylkesvegen via
eksisterende avkjørsel sør for fjellstua (A).

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til sentrumsformål. I samsvar med dette foreslås
nedsatt fartsgrense fra 60 km/t til 40 km/t forbi Haglebutunet , med fartsreduserende tiltak (opphøyd
gangfelt, humper ol. ) . Med et godt kryssingstilbud ligger de t også til rette for et parkeringsareal på
motsatt side av f v 287. D et søkes svar på disse spørsmålene i regulerin gsplanprosessen.

2.5. Situasjon etter plan fullføring
Det regulere s avkjørsler og parkeringsplasser på begge sider av f v 287 , jf . Figur 7 . I forsl a get er
parkeringen trukket unna fylkesveien og avkjørslene er bedre definert , jf. Figur 8 . De t foreslå s å
anlegge fortau og mulighet for kantstopp med buss mot fortausrepos. Det anbef ales et opphøyd
gangfelt eller fartshumper som e t fartsreduserende tiltak. I forslaget er det vist mulig plassering av
40 - km humper .

Figur 7 Planfo rslaget - skisse med veiareal .
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Figur 8 Fv 2 87 Hagle b uv e i en , d a gens sit u asj o n til venstre – planforslaget til høyre

2.6. F ramtidig bilturproduksjon
Framtidig trafikk er beregnet for 54 boenheter , med de samme forutsetningene som for dagens
situasjon. Sam let b ilturproduksjon til planområdet er beregnet til 2 8 0 kjt ÅDT, hvorav 200 kjt til fra
fjellstu a (parkering foran bygg ), og 8 0 kjt til fra andre boenhete r på tomta (samme avkjørsel) ; jf.
Tabell 3 . Trafikken i makstimen er beregnet til 43 bilturer ( 15 % av døgntrafikken). Trafikkv eksten
som følge av ombygging er dermed beregnet til 50 kjt ( ÅDT ) , og 8 kjt i maks - time n . I høy sesong en
forventes det større trafikk, noe det er tatt høyde for i kryssberegning en .

Tabell 3 Framtidig bilturproduksjon til fra planområdet .
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2.7. Biltrafikk og kryssbelastning etter utbygging
Fremtidig biltrafikk i f v 287 er be regnet uten generell trafikkvekst på vegen. Dagens ÅDT i Fv 287 er
550 kjt ÅDT, og etter ombygging vil den bli 600 kjt ÅDT. Generell trafikkvekst på hovedveiene er i
perioden 2019 - 2039 beregnet til 26 % for Buskerud4. Med den veksten lagt til grunn er ÅDT p å fv 287 i
år 2039 beregnet til 750 kjt ÅDT.

Ut fra trafikkregistrering i Eggedal kan man forvente 50 % mer trafik k på en utfartsdag enn ÅDT, dvs.
opptil 1. 125 kjt/døgn, og i makstimen 1 2 0 kjt i f v 287 og 60 kjt til / fra planområdet . Dette er å
betrakte som et « worst case » - scenario .

Figur 10 viser beregnet fremtidig biltrafikk planområdet, med Å DT og timetrafikk i
ettermiddagstimen på en trafikkert fredag , samt k apasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølengde.
Kryssbelastning er beregnet for alternativ 1 . I dette alternativet får alle nye fritidsboliger atkomst via
ombygget/ utbedret avkjørs e l (A) m ot f v 287 . Det bygges kulvert under skiløyp a til de fem hyttene på
østsiden (H10 - H14).

Med dette grunnlaget er det beregnet en kapasitetsutnyttelse mellom 0, 01 og 0, 05, dvs. 1 % - 5 % av
teoretisk kapasitet. Trafikkavviklingen i krysset vil med andre ord v ære uproblematisk , og det vil være
rom for b etydelig økt trafikkvekst.

Figur 9 Tegnforklaring til SIDRA beregninger

4 Ved beregning av generell vekst legges Statens vegvesens trafikkprognoser det til grunn, utarbeidet i
forbindelse med NTP 2014 - 2023 (Nasjonal transportplan)
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Figur 10 Fremtidig biltrafikk i krysset; Utfartsdag (ÅDT+50 %) døgn - og timetrafikk me d kapasitetsberegningen.
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2.8. Krav til kryssutforming
Krav til venstresvingefelt i hovedvegen er basert på størrelsen på venstresvingende trafikk og trafikk
rett frem i dimensjonerende time. Figur 11 viser kravene iht Statens vegvesen s håndbok N100 Ve g -
og gateutforming. Dimensjonerende timetrafikk i kryssområdet ved planområdet er plassert inn i
figuren med en X ( rød farge ). Beregnet trafikk i hovedretning en (A+Cr) og vens tresvingende biltrafikk
(Cv) tilsier ikke noe krav om venstresv ingefelt i Fv 287 .

Figur 11 Krav til venstresvingefelt, basert på trafikk i dimensjonerende time – fra Håndbok N100 .

Krav til kanalisering i sideveg ( trafikk øy) er basert på størrelsen på trafikkmengde n i sideve ien og
hovedve ien i dimensjonerende time. Figur 12 viser kravene iht Statens vegvesens håndbok N100
Veg - og gateutforming. Beregnet trafikk i hovedretning (A+C) og sideveg (B) tilsier at k analisering i
sideveg er valgfritt.

Figur 12 Krav til kanalisering i sideveg , basert på trafikk i dimensjonerende time – fra Håndbok N100 .
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2.9. Trafikkstøy
Beregnet trafikkvekst som følge av utbyggingen er ca. 5 0 biler per døgn , og 8 biler i maks - timen.
Dette vil ikke gi en målbar endring av stø ynivået langs fylkesveien.

Trafikkveksten er for liten til å ha en merkbar virkning på støynivået langs fv 287. Nedsatt fartsgrense
vil imidlertid kunne gi redusert støynivå helt lokalt, trolig i størrelsesorden Lden=2 dB.
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3. KON KLUSJON

Trafikkveksten t il/fra planområdet er beregnet til 5 0 kjt / døgn ( ÅDT ), fra dagens 23 0 kjt /døgn til 280
kjt/døgn . I maks - time n om ettermiddagen er det beregnet 8 flere bilturer , opptil 60 kjt/time totalt .

Generell trafikkvekst på fylkesveien er i perioden 2019 - 2039 beregne t til 26 % (vekstfaktor for
Buskerud ) . Med den veksten lagt til grunn blir døgntrafikken på fv 287 750 kjt ( ÅDT 2039) . Ut fra
trafikkregistrering i Eggedal kan man forvente 50 % mer trafikk på en trafikkert utfartsdag enn ÅDT,
dvs. opptil 1.125 kjt/døgn, o g i makstimen 120 kjt i Fv 287 , herav 60 kjt til fra planområdet. Dette er å
betrakte som et « worst case» - scenario.

Beregninger for kryssområdet ved Hagelbu viser at a vkjørselen vil ha tilstrekkelig kapasitet for
utbygging - med meget god margin. Beregnet kapasitetsutnyttelse etter utbygging vil bli i størrelses -
orden 5 % av teoretisk kapasitet ( i «wors t case» - atkomstalternativ 1, med generell trafikkvekst og
50 % påslag på en utfartsdag ) .

Det er heller ingen grunn til å forvente avviklingsproblemer i kr ysset f v 287 X Åslandseterveien
( atkomst alternativ 2), der fem fritidsboliger får sin atkomst via Å slandseterveien (merket C i Figur 5) .

Planforslaget innebærer en oppstramming av kryssområdet, med parkeringsplassene trukket vekk fra
veien, nytt fortau og et tryggere kryssing for fotgjengerne. Risikoen for trafikkulykker med og uten
personskade vil de rmed bli redusert . Forslaget om 40 km/t fartsgrense vil virke i samme retning.

Trafikkveksten er for liten til å ha en merkbar virkning på støynivået langs f v 287. Nedsatt fartsgrense
vil imidlertid kunne gi redusert støynivå helt lokalt , trolig i størrels esorden Lden=2 dB.
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Sammendrag
Det er utarbeidet faresoner for planområdet til Haglebutunet, ( GB nr . 167/72 m ,
fl.) for dimensjonerende fremtidig flomhendelse r i elva Flenta iht. krav til bygg i
sikkerhetsklasse F1 og F2 i TEK 17 §7 - 2. Faresonene er begrenset til areal langs
Haglebuveien. Ved utnyttelse av areal mellom Haglebuveien og Flenta må det sikres at
elvekant erosjonssikres på byggeplannivå.

Dimensjonerende flom for bekken gjennom planområdet er beregnet til 0,7 m3/s. Det er
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1 I nnledning
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med detaljreguleringsplan for Haglebutunet, ( GB nr . 167/72 m ,
fl.) i Sigdal Kommune har Skred AS blitt forespurt om å gjennomføre en detaljert
flomfarekartlegging av planområdet. Planområ det ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for
flom, der elva Flenta utgjør en potensiell flomfare. I Fylkesmannen sin uttalelse til varsel om
oppstart av planarbeidet påpekes det at en mindre bekk som renner gjennom planområdet ,
og som kan bli flyttet , må hå ndteres tilstrekkelig. Denne bekken inngår også i arbeide t.

Krav til sikkerhet mot flom gitt av TEK17 §7 - 2 skal legges til grunn for vurderingene . Lokasjon
av planområdet er vist på figur 1 .

Figur 1 : Lokaliseringen av vurdert planområde ved Haglebu i Sigdal kommune.

1.2 Befaring
Befaring av området og nærliggende vassdrag ble utført 29 .04 .201 9 av Lars Eid Nielsen
( Skred AS ) . Det var klarvær, tilnærmet bar bakke og generelt gode bef aringsforhold.

1.3 Forbehold
F lomvurderinger er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik de t fremsto på
vurderingstidspunktet. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning
flomforholdene. Det kan inn befatte fysiske endringer i vassdrag et eller endring i
klimaframskrivninger. Da anbefales det å utføre en ny vurdering.

Informasjon om tidligere flom hendelser er viktige for vurderingene. Dersom det kommer
mer informasjon om tidligere hendelser, bør det tas med i betraktningene.
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2 Krav til si kkerhet
2.1 Lovverket
Plan - og bygningsloven § 28 - 1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og
tilbygg:

«G runn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe s om følge av natur - eller
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe
som følge a v tiltak.»

2.2 Flom
Byggteknisk forskrift TEK17 § 7 - 2 definerer krav til sikkerhet mot flom og stormflo for
nybygg. Paragrafen gjelder fo r saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for
menneskeliv. Sannsynligheten i t abell 1 angir største årlige sannsynligheten for flom.
Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres i henh old til aktuell sikkerhetsklasse. I
veilederen til T EK17 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de
ulike sikkerhetsklassene for flom (DiBK, 2017) .

Tabell 1 : Sikkerhetsklasser ved plassering av bygg verk i flomfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2016) .

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
F1 Liten 1/20
F2 Middels 1/200
F3 Stor 1/1000

Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk der oversvømmelse har liten konsekvens, både
økonomisk og samfunnsmessig. Det innebefatter byggverk med lite personopphold som
garasjer og lagerbygninger.

Sikkerhetsklasse F2 omfatter tiltak der flom vil føre til middels konsekvenser. Dette
innebefatter d e fleste byggverk beregnet for personopphold s om bolighus, hytter, kontorer,
skoler og barnehager. Det kan tillates større økonomiske konsekvenser, men kritiske
samfunnsfunksjoner skal ikke påvirkes.

Sikkerhetsklasse F3 omfatter tiltak der flom vil føre t il store konsekvenser. Sårbare
samfunnsfunksjo ner og byggverk der oversvømmelse kan påføre omgivelsene stor
forurensning ligger innenfor sikkerhetsklassen. Sykehjem, beredskapsfunksjoner, kritisk
infrastruktur og avfallsdeponier er nevnt som eksempler.

I p aragrafens fjerde ledd er det gitt at byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke
oppstår skade ved erosjon. Avstanden til erosjonsutsatt elvekant bør være minst like stor
som høyden på elvekanten og ikke under 20 meter. Dersom vassdraget sikres mot erosjon
kan avstanden være mindre.



Oppdrag: 19199 Sigdal, Haglebu - Flomfarevurdering
Rapport: Flomfarevurdering
Dokument nr.: 19199 - 01 - 1 . Dato: 2019 - 06 - 04

Hegmo AS 8 / 30

2.2.1 Aktuel le krav
I retningslinjene til TEK17 er det gitt ulike eksempler, beskrevet på forrige side , på hva slags
bebyggelse som ligger innenfor de ulike sikkerhetsklassene mot flom. I utgangspunktet virker
sikkerhetskl asse F1 og F2 aktuelt for pla nområdet .
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3 Besk rivelse av om rådet og elveløp
3.1 Planområde
Det vurderte planområdet utgjør området mellom Flenta i vest og Åslandseterveien i øst,
hvor det er de nedre delene som vurderes for flomfare. Vurdert planområde er vist i Figur 2 .

Figur 2 : Planområde .

3.2 Flenta
Elva Flenta renner langs den vestre kanten av planområdet. Elva har en jevn og slak gradient .
Ifølge NGU sitt løsmassekart består store deler av området av elveavs etninger. Elvebunn
består av en blanding sand, grus og avrundede steiner der størrelsen avtar nedover i
elveløpet. Det kan forventes en moderat friksjon fra elveløpet mot vannmassene under flom.

Oversiktsbilde over Flenta fra befaring er vist i Figur 3 . I tilknytning til planområdet krysses
Flenta av Haglebuveien som vist i Figur 4 , samt to mindre bruer for tilkomst til
campingplassen mot vest som vist i Figur 5 .
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Figur 3 : Oversiktsbilder Flenta fra befaring .

Figur 4 : Kryssing Haglebuveien oppstrøms (v) og nedstrøms (h) side

Figur 5 : Kryssinger vest for Haglebuveien .

3.3 Bekk gjennom planområdet
S om del av de planlagte tiltake ne i planområdet er en liten bekk gjennom området lagt om
over en strekning på ca . 100 m. Bekken er for to strekk på hhv . 17 og 20 m lagt i rør under
tilkjørsler og oppstillingsplasser. Trase for bekkeomlegging i forhold til o pprinnelig terreng er
vist i Figur 6 , bilder av bekken slik den var omlagt ved befaringstidspunktet er vist i Figur 7 ,
Figur 8 og Figur 9 .
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Figur 6 : Omlegging av bekk gjennom området

Figur 7 : Oversiktsfoto bekkeomlegging ved befaringstidspunkt
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Figur 8 : Utførelse av bekkeomlegging, øvre del

Figur 9 : Utførelse av bekkeomlegging, nedre del
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4 Flomvurdering Flenta
4.1 Flomberegning
4.1.1 Metode
Hvilke metoder som bør benyttes ved en flomberegning avhenger av flere forhold. Valg av
metode må blant annet gjøres ut fra geografiske - og meteorologiske parametere, om det
finnes målestasjoner i vassdraget eller i nærliggende vassdrag, kvalitet og lengde på
eventuelle måleserier, samt det aktuelle nedbørfeltets større lse og feltkarakteristika.
Metodene benyttet i flomberegningene er beskreve t under.

Retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011), Veileder for flomberegninger i små
nedbørfelt (NVE, 2015a) og  Anbefalte metoder for flomberegninger i små uregulerte felt
(N VE, 2015b) er lagt til grunn for flomberegningen.

4.1.1.1 PQRUT
PQRUT er en nedbør - avløpsmodell som er utformet som en lineær karmodell. Modellen er
en forenklet versjon av HBV - modellen. I NVE (2015a) er det gitt en beskrivelse av modellen
og hvordan den kan beny ttes i små nedbørfelt. Det er flere usikkerhetsmomenter som ligger
i bruken av modellen for mindre felt, slik at usikkerheten i resultatene forventes å være stor.

4.1.2 Beskrivelse av nedbørfelt
Flenta drenerer sørover mot Haglebuvatnet og avgrenses av vannskil let mot Hallingdal.
Nedbørfelte t består av en blanding mellom myr, skog og snaufjell. Myrområdene vil i
normalsituasjoner kunne holde igjen større vannmengder , mens i ekstremsituasjoner kan
myrene være mettet med vann som gir en raskere avrenningskarakteristikk. Det er få tjern i
feltet som bidrar med naturlig flomdempning.

De s tørste flommene forventes, basert på analyse av målestasjoner i området, å opptre på
våren ved en kombinasjon av nedbør og snøsmelting. Større høstflommer kan også
forekomme. Feltkarakteristika for Flenta er vist i tabell 2 og felt grensene er vist i figur 10 .

Tabell 2 : Feltkarakteristika til vurderte vassdrag.

Vassdrag
Feltareal

[km2]
qN

[l/s*km2]
Eff. Sjø

[%]
Skog
[%]

Myr
[%]

Sn aufje l l
[%]

Høydeint.
[moh]

Flenta 1 2 , 9 24 0,1 3 2 1 4 3 6 8 10 - 1266
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Figur 10 : Feltgrensene til vurderte vassdrag.

4.1.3 Målestasjoner og flomfrekvensanalyse
Det foreligger ingen kjente målinger av flomvannføring i Flenta eller øvre de l av Haglebuelva.
Det er derfor funnet et utvalg målestasjoner, med tilsvarende karakteristikk, som sammen
kan gi en indikasjon på flomforholdene. Beliggenhet til stasjonene er vi st i figur 11 .

Feltkarak teristika til de utvalgte stasjonene er gitt i tabell 3 . Hypsografisk kurve for Flenta og
målestasjonene er vist i figur 12 .

Tabell 3 : Feltkarakteristika til utvalgte referansevassdrag.

Målestasjon
Areal
[km2]

Måleper .
[år]

qN

[l/s*km 2]
Eff. Sjø

[%]
Skog
[%]

Myr
[%]

Snau -
fjell [%]

Høydeint. [moh]

Flenta 12,9 - 24* 0,1 32 14 36 810 - 1266
15.55 Økta 49.4 1966 - 81 16 4,0 25 10 50 851 - 1308
15.72 Sørkja 36.3 1979 - 93 25 5,4 65 10 10 246 - 1209
12.188 Langtjernbekk 4.81 1973 - dd 20 4,9 85 5 0 518 - 758
12.212 Hangstjern 11.6 1986 - dd 17 0,7 75 15 5 586 - 1047
12,178 Eggedal 310,6 1972 - dd 22 0,6 62 7 20 170 - 1463

*f ra NVE sitt avrenningskart
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Figur 11 : Lokasjon til utvalgte målestasjoner.
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Figur 12 : Hypsografisk kurve for Flenta og utvalgte målestasjoner.

Det er utført flomfrekvensanalyse på de utvalgte måleserien e (døgndata). For hver måleserie
er det gjort et valg av type frekvensfordeling basert på serielengde og frekvenskurven sin
tilpasning til måledataene. Analysen er gjort på årsflommer og resultaten e er presentert i
tabell 4 .

Tabell 4 : Resultater fra flomfrekvensanalyse på årsflommer, frekvensfordeling.

Målesta sjon År
Feltareal
[km2]

Middelflom
Q20 /
QM

Q200
/ QM

Metode
Kurve -
kvalitet
(flom)

QM [m3/s] qM [l/s*km2]

15.55
Øk ta

16 49.4 9.26 187 1.95 2.89
Gumbel
(max)

Middels

15.72
Sørkja

14 36.3 8.81 243 1.99 2.96
Gumbel
(mom)

Dårlig

12.188
Langtjernbekk

44 4.81 1.1 3 234 1.53 2.05
Gumbel
(mom)

Usikker

12.212
Hangstjern

32 11.6 2.43 209 1.69 2.37
Gumbel
(mom)

Usikker

12,17 8
Eggedal

46 310,6 81.1 261 1.79 2.56
Gumbel
(mom)

Usikker

15.55 Økta  ligger 8 kilometer sørvest for planområdet. Feltarealet er stort sammenlignet
med Flenta, og har en naturlig flomdempning gjennom flere innsjøer som ligger i serie.

15.72 Sørkja ligge r ca 40 kilometer sør for planområdet. Feltarealet er vesentlig større e nn
feltet til Flenta som kan gi en tregere avrenningskarakteristikk. Sørkjevann vil i
flomsituasjoner gi en dempning av flomtoppene.
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12.188 Langtjernbekk har et nedbørfelt som er mi ndre enn feltet til Flenta. Målestasjonen
ligger ved utløpet av Langtjer net som gir en høy effektiv sjøprosent. Området er dominert av
skog uten innslag av snaufjell. Det forventes lavere spesifikke flomverdier enn i Flenta.

12.212 Hangstjern har en feltk arakteristikk som ligner på Flenta. Nedbørfeltet ligger ca 200
høydemete r lavere og området er i større grad dominert av skog. Det er flere mindre tjern i
nedbørfeltet som kan dempe flomtoppene noe. Feltkarakteristikken tilsier noe lavere
spesifikke flomve rdier enn i Flenta.

12,278 Eggedal måler vannføringen i Storelva ved So lemoa i Eggedal. Da nedbørfeltene til
Flenta er en del av feltet til Storelva er stasjon vurdert aktuell. Nedbørfeltet er vesentlig
større enn Flenta og strekker seg over et større høy deintervall. Det forventes derfor
betydelig l avere spesifikke flomverdi er ved stasjonen enn i her enn i Flenta .

4.1.3.1 Kulminasjonsvannføring
Kulminasjonsvannføringen kan være vesentlig større enn døgnmiddelvannføringen. Generelt
er forholdstallet ofte størst i små og bratte nedbørfelt med liten innsjødempning.
Forholdstallet bestemmes fortrinnsvis fra målinger i vassdraget eller fra aktuelt for melverk.

I N VE (2015a) er forholdet mellom kulminasjon - og døgnmiddelflom beregnet for nedbørfelt
i Norge der feltareal er mindre enn 50 km2 samt datagrunnlaget er tilstrekkelig. Forholdstall
ved vurderte målestasjoner der datakvaliteten er tilfredsstille nde er gitt i tabell 5 .

Tabell 5 : Forholds tall mellom kulminasjon - og døgnmiddelvannføring ved utvalgte
referansevassdrag.

Målestasjon
Areal
[km2]

Eff. Sjø
[%]

Kulm/døgn

12.212 Hangstjern 11,6 0,7 1,39
15,72 Sørkja 36,3 5,4 1,95
12,178 Eggedal* 310,6 0,6 1,13

*f ra NVE (2011)

I N VE (2011) er det presentert et formelverk som gir forhold mellom kulminasjons - og
døgnmiddelvannføring for vår - og høstflom. Feltareal og effektiv sjøprosent er
inngangsparametere til formelverket. For Flenta gir formelverket et forholdstall for vår - og
høstflom på hen holdsvis 1,5 og 1,85 . En faktor på ca. 1,7 vurderes realistisk .

4.1.4 Flomformelverk
I N VE (2015a) presenteres et nasjonalt formelverk for flomberegninger i nedbørfelt der
feltareal er mindre enn 50 km2. Inngangsparameterne til formelen er feltar eal, midlere
avr enning og effektiv sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket er estimat av
middelflom, og resulterende vekstkurve vurderes som robust. Det betyr at et godt estimat av
middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig .

Resultatene g itt fra flomformelverket for Flenta er presentert i tabell 6 . Det er gitt resultater
for middelestimat, samt øvre og nedre k onfidensintervall (95 %).
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Tabell 6 . Resultater fra flo mformelverk for små nedbørfelt.

Vassdrag Estimat
Middelflom

Q20/
QM

Q200/
QM

Q20

[m3/s]
Q200

[m3/s]
QM

[m3/s]
qM [l/s*km 2]

Flenta
Lav (95%) 3,6 278 5,8 8,8
Middel 6,3 492 1,73 2,78 10,9 17,6

Høy (95%) 11,2 870 20,7 35,2

4.1.5 PQRUT
PQRU T er en nedbør - avløpsmodell som er utformet som en lineær karmodell. Modellen er
en forenklet versjon av H BV - modellen. I N VE (2015a) er det gitt en beskrivelse av modellen
og hvordan den kan benyttes i små nedbørfelt. Det er flere usikkerhetsmomenter s om ligger
i bruken av modellen for mindre felt, slik at usikkerheten i resultatene forventes å være stor.

I henhold til anbefalinger i NVE (2015b) benyttes det et dimensjonerende nedbørforløp på
24 timer og et tidsskritt på 1 time. Konsentrasjonstiden til feltet er estimert til 1 time, fra den
pragmatiske metoden.

Det ligger en stor grad av usikkerhet i valget av dimensjonerende nedbørverdier og
nedbørforløp. Som nærmeste nedbørstasjon med en god I VF - kurve er 24880 Nesbyen -
Skoglund benyttet. Kurven gir god t samsvar m ed aktuell regional I VF - kurve (reg. 3) fra M ET
(2015). Det er videre konstruert et 200 - års nedbørforløp som er tilnærmet sy m metrisk om
den mest intensive nedbørperioden. Initialvannføringen i PQRU T er satt til 1 m3/s som
tilsvarer ca. 3 ganger m iddelvannfø ringen.

PQRU T - modellen gir en estimert 200 - årsflom på 18,8 m3/s, vist i figur 13 .

Figur 13 : Resultater fra PQRUT for Flenta , 200 - årsflom.
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4.1.6 Klimaframskrivninger
Basert på anbefal inger i N VE (2016) og Klimaprofil Buskerud (Norsk Klimaservicesenter,
2017) er et klimapåslag på 20 % vurdert som hensiktsmessig for Flenta . Klimatillegget
benyttes for å ta hensyn til forventende endringer i flomstørrelser frem mot år 2100.

4.1.7 Vurdering av resultater
12.212 Hangstjern har nedbørfelt som i størst grad likner på feltet til Flenta . På grunn av
naturlige flomdempningseffekter og større andel skog kan det forventes lavere spesifikke
flomverdier enn i Flenta. Det samme gjelder for 12,188 Langtjern bekk og 15,72 Sørkja. 15,55
Økta ligger geografisk nært og i samme høydeintervall, men ha r både større feltareal og
effektiv sjøprosent enn begge de vurderte nedbørfeltene. Dette indikerer lavere spesifikke
flomverdier. Spesielt kulminasjonsflommen forven tes å være vesentlig større i Flenta og
Haglebuelva enn ved 12,178 Eggedal. Fra målestasj onene virker en dimensjonerende
døgnmiddelflom i Flenta på ca. 300 l/s*km2 realistisk. Med estimert forholdstall mellom
kulminasjon og døgnmiddelflom på 1,7 gir det en spesifikk kulminert middelflom på ca. 510
l/s*km2.

Vurdert spesifikk kulminert middelflo m tilsvarer ca. middelestimatet fra flomformelverket,
og spesifikk 200 - årsflom fra flomformelverket samsvarer bra med PQRU T. I Tabell 7 er
resu ltatene gitt fra de ulike me todene sammenlignet.

Tabell 7 : Sammenligning av resultater fra flomberegninger med ulike metode (kulm.).

Metode qm [l/s*km 2] q200 [l/s*km 2]
Vurdert fra referensefelt 510 -
Formelverk for små nedbørfel t 278 - 870 680 - 2730
PQRUT - 1 460

4.1.8 Dimensjonerende flommer
På bakgrunn av samsvar mellom metoder for flomberegninger er middelestimatet fått fra
flomformelverket satt som dimensjonerende for Flenta. Dimensjonerende flommer inkludert
klimatillegg er git t i figur 10 . Det er rundet av til nærmeste hele tall.

Tabell 8 : Dimensjonerende flommer i Flenta ved planområdet .

Elv
Feltareal

[km2]
Kli matillegg

[%]
Middelflom Q20

[m3/s]
Q200

[m3/s]qM [l/s*km 2] QM [m3/s]
Flenta 12.9 20 590 8 1 3 2 1
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4.2 Hydraulisk modellering
4.2.1 Metode
I beregning av vannlinje og hydrauliske parametere er programvaren Hec - Ras versjon 5.0. 7
benyttet. De viktigste inngangsparameterne til Hec - Ras modellen er g eometri
(terrengmodell, grid, elvebanker og konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring.
For å best mulig vurdere strømningsforholdene er en 2 - dimensjonal - modell vurdert
hensiktsmessig.

4.2.2 Oppsett av modell
Basert på bakkepunkter fra LiDAR - data av området fra 2017 er det etablert en terrengmodell
med horisontal oppløsning på 1 x 1 meter . Benyttede parametere i modellen fremkommer
av Tabell 9 . Terrengmodell, b enyttet beregningsgrid og plassering av grensebetingelser er
illustrert i Figur 14

Tabell 9 : Parametere benyttet i Hec - Ras modell for Flenta

Parameter Verdi
Oppløsning på terrengmodell 1 x 1 meter
Oppstrøms grensebetin gelse Normalstrømning , I=1%
Nedstrøms grensebetingelse Normalstrømning , I=1%
Cellestørrelse beregningsgrid 2x2 meter

Likningssett Full momentum
Tidsskritt Gitt av courant - number mellom 0, 4 og 0,9

Manningstall 15

Figur 14 : I llustrasjon av terrengmodell og beregningsgrid for planområdet.

De to øverste b ru ene som krysser Flenta langs planområdet forventes å kunne påvirke
oppstrøms vannlinje ved flom. Lysåpningen til bru ene ble målt opp under befaringen og er
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lagt inn i den h ydrauliske modellen som kulvert er . R epresentasjon av konstruksjonen e i H EC -
RAS er vist i Figu r 15 og Figur 16 . Brua lengre nedstrøms vurderes ikke å påvirke vannlinjen i
tilknytning til planområdet.

Figu r 15 : Modellrepresentasjon bru Haglebuveien

Figur 16 : Modellrepresentasjon bru innkjørsel camping

4.2.3 Modellert av fremtidig 20 - årsflom
For en fremtidig 20 - årsflom viser modelleringen at kapasiteten til brua o ver Flenta ved
kryssing av H aglebuveien har marginal kapasitet . Noe v ann vil kunne ledes ut av elveløpet og
videre inn i planområdet langs østsiden av Haglebuveien. Overskytende vann vil følge i
grøfteformasjoner på innsiden av Haglebu veien forbi plan området.

4.2.4 Modellert av fremtidig 200 - årsflom
For en fremtidig 200 - årsflom viser modelleringen at kapasiteten til brua over Flenta ved
kryssing av Haglebuveien ikke har tilstrekkelig kapasitet . Det estimeres at ca. 3 – 4 m3/s vil
ku nne ledes langs østsiden av Haglebuveien og be røre den østlige delen av planområdet.

4.2.5 Sensitivitetsanalyse
Da vi ikke ha r tilgang på kalibreringsdata er det gjennomført en sensitivitetsanalyse av
modellen. Det bemerkes at fordeling av vannføring og ruhetsparametere i utgangspunktet er
valgt noe konservativt. I sensitivitetsanalysen er vannf øringen i Flenta økt med 20 %.

Øki ng i vannføring med 20 % gir en økning i vannstand i elveløpet før kryssingen av
Haglebuveien på ca . 10 cm. Økningen har minimal innvirkning på oversvømt areal. Langs
Haglebuveien i fremkant av Haglebu Fjellstue er økningen i vannstand på ca. 2 cm.
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4.3 Fares oner for flom
Basert på resultater fra modelleringen og analysene er det tegnet opp faresone for flom for
det vurderte området. Faresonen viser hvilke områder som vurderes utsatt for flom i Flenta
med en årlig sannsynlighet større enn 1/20 og 1/200 i år 21 00 , som tilsvarer sikkerhetsklasse
F1 og F2 i TEK17 .

Faresonen e er i stor grad en konsekvens av begrenset kapasitet og fare for tilstopping av
brua der Flenta renner under Hagleb uveie n . . Modelle n viser en begrenset forskjell mellom
faresoner for 20 - års og 200 - årsflom , som skyldes at de samme flomløpene blir aktivert.
Faresonene fremkommer av Figur 17 og Figur 18 .

Figur 17 : Faresone som viser områder utsatt for flom i Flenta med en årlig sannsynlighet
større enn 1/20 i år 2100 (sikkerhetsklasse F 1 ).
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Figur 18 : Faresone som viser områder utsatt for flom i Flenta med en årlig sannsynlighet
st ørre enn 1/200 i år 2100 (sikkerhetsklasse F2).

4.4 Vurdering av erosjonssikkerhet
I henhold til krav i TE K 17 skal byggverk plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade
ved erosjon. For planområdet vil det være arealet vest for Haglebuveien som poten sielt vil
kunne være ero sjonsutsatt. Generelt anbefales det en minimum avstand på 20 m fra
elvekant. Ved utnyttelse av areal mellom Haglebuveien og Flenta må det sikres at elvekant
erosjonssikres på byggeplannivå.
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5 Vurdering av bekk gjennom planom rådet
5.1 Flomberegning
5.1.1 Nedbørfelt
Nedbørfeltet til bekken som renner gjennom planområdet er karakterisert som lite og svært
bratt, der feltet består av en blanding skog, alpinløype og hytteområder. Feltgrensene er
identifisert fra en detaljer terrengmodell. Det er utført flytanalyser for å undersøke om feltet
kan få tilført vann fra tilgrensende nedbørfelt. Fe ltkarakteristika er vist i Tabell 10 og
feltgrenser i Figur 19 .

Tabell 10 : Feltkarakteristika til bekk gjennom planområdet

Vassdrag
Feltareal

[km2]
qN

[l/s*km2]
Eff. Sjø

[%]
Skog
[%]

Alpinløype
[%]

Høydeint.
[moh]

Bekk 0,19 2 0 0 60 3 0 810 - 1 02 0

Figur 19 : Identifiserte feltgrenser til vurdert bekk

5.1.2 Beregning med utvalgte metoder
Flomberegning er utført etter de samme NVE - veilederne som Flenta. Den rasjonale formelen
og flomformelverket vurderes med relevant for bekken.

5.1.2.1 Den rasjonale metoden
Med den rasjonale metoden beregnes vannmengde basert på feltareal, vurdert
avrenningskoeffisient og nedbørstatistikk. Nedbør heltes fra relevant IVF - kurve og en
estimert konsentrasjonstid. Basert på formel for naturlig felt gitt i SI NTEF (1992) estimeres
e n konsentrasjonstid på ca. 60 minutter, som fra I VF - kurve for 24880 Nesbyen - Skoglund gir
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en dimensjonerende 200 - års nedbør på 55 l/s*km2. En avrennings koeffisient på ca. 0,5
vurderes basert på terrengtype realistisk.

Vassdrag Feltar eal [km2]
Kons. tid

[mi n]
I200

[l/s*km2]
C - verdi

Q200
[m3/s]

Vurdert bekk 0,19 60 55 0,5 0,52

5.1.2.2 Flomformelverk
Resultatene gitt fra flomformelverket for den vurderte bekken er presentert i Tabell 11 .

Tabell 11 . Resultater fra flomformelverk for små nedbørfelt.

Vassdrag Estimat
Middelflom

Q20/
QM

Q200/
QM

Q20

[m3/s]
Q200

[m3/s]
QM

[m3/s]
qM [l/s*km 2]

Vurdert bekk
Lav (95%) 0.1 405 0.13 0.22
Middel 0.2 810 1.74 2.81 0.27 0.43

Høy (95%) 0.3 1619 0.54 0.87

5.1.3 Klimapåslag
Det er valgt å benytte et klimatillegg på 30 % for bekken basert på tolkning av anbefalinger i
N VE (2016) og klimaprofil for Buskerud (Norsk Klimaservicesenter, 2017).

5.1.4 Dimensjonerende vannmengder
200 - årsflom fått fra den rasjonal e formelen gir godt samsvar med flomformelverket, og
ligger noe over middelestimatet. Vannmengde beregnet fra den rasjonale formelen set tes
derfor som dimensjonerende for bekken, som fremkommer av Tabell 12 .

Tabell 12 : Dimensjonerende 200 - årsflom for bekken gjennom planområdet.

V assdrag
Feltareal

[km2]
Klimatillegg

[%]
Q200

[m3/s]
Vurdert bekk 0,19 30 0, 7

5.2 Håndtering av bekk gjennom planområdet.
5.2.1 Generelt
Det er gjort en vurdering av mulige løsninge r for en trygg håndtering av bekken gjennom
planområdet.

5.2.2 Grøftetverrsnitt
Det er gjort en betraktning av et anbefalt tverrsnitt av bekken dersom denne kan ledes åpent
(frispeilstrømning) gjennom området og ha ka pasitet for en estimert fremtidig 200 - årsflo m .

Det er utført en normalstrømningsbetrak t ning ved bruk av Mannings formel. Fra befaring er
gjennomsnittlig fall på bekken forbi området funnet å være rundt 2,5%. Antagelser for
beregningen er oppsummert i Tabell 13 . Resultatene fra beregningen er vist i Tabell 14 .
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Tabell 13 : Forutsetninger for kapasitetsbetraktning bekk

Parameter Verdi
Vannføring Q=0,7 m3/s
Fall I=2,5 %
Bunnbredde b=0,5m
Helning sideskråninger s=1:1,5
Ruhet M =25, n=0,04

Tabell 14 : Resultater kapasitetsbetraktning bekk

Parameter Verdi
Dybde normalstrømning y = 42 cm
Strømningshastighet v= 1,5 m/s
Høyde energilinje h= 53 cm

En overhøyde over bunn bekk på 0,6 m vil være tilstrekkelig for å ligge over energilinja til
vannet under dimensjonerende flom , forutsatt geometri gitt i Tabell 13 . Grunnet utsikkerhet
knyttet til tilst opping anbefales en høyde på minimum 0,7 m . Figur av anbefalt
mi ni mumstverrsnitt med a ngitt vannlinje og energilinje for avledning av dimensjonerende
flom er vist i Figur 20 . Nødvendig overhøyde i fremkant av eventuelle stikkrenner må
vurderes spesielt grunnet oppstuving av vann i fremkant av innløp.

Figur 20 : Anbefalt m inimumstverrsnitt for bekk gjennom planområdet , for å sikre kapasitet
for en fremtidig 200 - årsflom .

5.2.3 Dimensjon stikkrenner
Dagens stikkrenner har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna dimensjonerende flo m i
bekken.

Fra tabell 10.3 i (NVE, 2010) vil det være nødvendig med en diameter i størrelsesorden 0,8 m
med antagelse om innløpskontroll. Ved mer nøyaktig fastsettelse av kapasitet må begge
stikkrennene sees i sammenheng, da helning, lengde og nedstrøms oppstuvning vil kunne gi
utløpskontroll og redusere kapasiteten. Stikkren nene vi også være utsatt for tilstopping av is,
drivgods og sedimenter, som vil redusere kapasiteten ytterligere.

5.2.4 Sikring av flomvei er
Stikkrennene vil v ære utsatt for tilstopping, spesielt av snø og isflak i forbindelse med
smelting. Det anbefales derfor å etablere omliggende områder slik at eventuelt vann på
avveie ved tilstopping finner veien tilbake til bekkeløpet nedstrøms uten å gjøre skade på
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omligg ende bebyggelse. Dette gjøres ved å tilpasse planeringshøyde av parkeringsareal og
tilkjørsler med fallforhold slik at det oppnås et definert flomløp. Forslag til konsept for
alternative flomveier er vist i Figur 21 .

Figur 21 : Konsept alternativ flomvei gjennom planområdet

Med en antagelse om at det kan etableres et minimum fall på 1% langs flomveien er det
beregnet et nødvendig strømni ngstverrsnitt på 1,0 m2 for å avlede dimensjonerende flom i
sin helhet. Det anbefales at det tillegges et sikkerhetspåslag opp til planeringshøyde for ny
bebyggelse på minimum 0,2 meter .

Figur 22 : Generelt prinsipp strømningstverrsnitt flomveier
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Ved sikring av en flomvei som beskrevet over vil sikkerhet for flom iht. krav i TEK17 §7 - 2
være tilfredsstilt selv med en redusert kapasitet av bekkeløp og stikkrenner. Dette fordrer en
risikoaksept for at arealer definert som flomvei vil kunne oversvømmes og en aksept for
eventuelt nødvendig vedlikehol d av parkeringsplasser og oppkjørsler etter en
oversvømmelse. Det anbefales derfor at kapasitet av bekkeløp og stikkrenner gjøres så stor
som mulig innenfor hva som finnes hensiktsmessig etter lokale forhold.
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6 Konklusjon
Det er utarbeidet faresoner for planområdet til Haglebutunet, ( GB nr . 167/72 m ,
fl.) for dimensjonerende fremtidig flomhendelser i elva Flenta iht. krav til bygg i
sikkerhetsklasse F1 og F2 i TEK 17 §7 - 2. Faresonene er begrenset til areal l angs
Haglebuveien. Ved utnyttelse av areal mello m Haglebuveien og Flenta må det sikres at
elvekant erosjonssikres på byggeplannivå.

Dimensjonerende flom for bekken gjennom planområdet er beregnet til 0,7 m3/s. Det er
indikert minimum dimensjoner av bekkeløp og stikkrenner for en trygg håndtering av
bekken. Grunnet fare for tilstopping og st ørrelse av nødvendige dimensjoner anbefales det å
sikre et alternativt flomløp som sikrer at vann på avveie finner veien tilbake i bekkeløpet
uten å gjøre s kade på omliggende bebyggelse. Nødvendig strømningstverrsnitt for et
alternativt fl omløp er beregnet til 1,0 m2. Ved sikring av alternativt flomløp vil dimensjoner
av bekkeløp og kulverter kunne reduseres.
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SIGDAL KOMMUNE 

D-ND 20/212  

MØTEBOK 
SAK AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET 
 
 Arkivsaknr.:  18/4293-27 
 Løpenr.: 7220/20 
 Arkivnr.: GNR 167/72 
  Saksbeh.: Thea Sandsbråten Solum 
  Dato: 24.06.2020 
 

 

    

D-ND 20/212  
Gnr 167 bnr 72 med flere Reguleringsplan for Haglebutunet 
 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven §§12-10 og 12-11 og vedtar å legge 
reguleringsplan for Haglebutunet på gnr 167/72 m.fl med planID 2018007 ut på høring og offentlig 
ettersyn. Vedtaket forutsetter at; 

- Det legges inn et punkt i bestemmelsene om at «Det skal legges til rette for framtidig 
tilkobling til vannbåren varme eller til annen bærekraftig energiløsning» jfr pkt. 8.2 i 
bestemmelser til kommuneplanen.  

 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1  – Oversiktskart 1:50.000  

Vedlegg 2  – Forslag til plankart datert 23.06.20  

Vedlegg 3  – Forslag til bestemmelser datert 22.06.20  

Vedlegg 4  – Planbeskrivelse datert 23.06.20  

Vedlegg 5  – Støyvurderinger 

Vedlegg 6  – Trafikkanalyse  

Vedlegg 7  – Flomfarevurderinger 

Vedlegg 8  – Illustrasjonsplan datert 15.06.20 
Vedlegg 9 -  Terrengsnitt 
 
 

Saksutredning  
 
Konklusjon 
Turistnæring og hyttebygging er et satsingsområde i Sigdal kommune. Det er spesielt fokus på 
utvikling som gir varige arbeidsplasser. Administrasjonen mener at arealeffektiv utbygging her så 
sentralt på Haglebu, vil støtte opp under driften av Haglebu Fjellstue og andre serveringssteder i 
nærheten samt drift av skiheisen. Kommunen ser derfor positivt på at området reguleres med 
høyere utnyttelse. Forslag til reguleringsplan for Haglebutunet vurderes godt nok utredet til at den 
kan legges ut til offentlig ettersyn og høring.  
 
Bakgrunn  



  

Grunneier er Haglebu Fjellstue AS. Tiltakshaver er HegMo AS ved Egil Vilhelmshaugen. Planforslaget 
er utarbeidet av AD Arkitekter AS ved Terje Tollefsen. Planområdet ligger på Haglebu. Haglebu 
Fjellstue og området med nye leilighetsbygg bak fjellstua omfattes av planen. 
 
Formålet med planen er å regulere planområdet i tråd med kommuneplanen og tilrettelegge for 
utnyttelse og utviklingsmuligheter med fortetting av hytter/fritidsleiligheter for salg og utleie, 
næringsvirksomhet i form av fjellstue og ta vare på og utvikle løypetraseer og stisystem. Det er 
ønske om å tilrettelegge for ca 30 leiligheter i tillegg til påbygg på Haglebu fjellstue med en 2. etasje 
med ca 10 utleierom.  
Den største delen av området er avsatt til sentrumsformål og resten til fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. I bestemmelsene til sentrumsformål i kommuneplan står det at en skal etablere 
møteplasser som innbyr til felles leik og opphold innenfor sentrumsformål. Innenfor 
fritidsbebyggelse skal tomtestørrelsen ikke overstige 2 mål og det er kun tillatt med en boenhet pr 
tomt, evt. en seksjonert fritidsbolig.  
 

  
Det mørke brune er sentrumsformål og det lyse brune/oransj er fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
 

Det er en gjeldende reguleringsplan for området, Medalen, med planID 2005005. 

 



  

 
Den støreste delen av planområdet for Haglebutunet er regulert med formål turistbedrift/utleiehytter (blått) og 
noe som fritidsbebyggelse (oransj) i gjeldende reguleringsplan for området (Medalen). 

 
Ny plan vil altså erstatte deler av reguleringsplan Medalen. Området grenser i vest til Fv 287. Mot 
nord, øst og sør grenser det til regulerte fritidsboliger. Det har de siste to årene blitt bygget 4 bygg 
med 4 leiligheter i hver innenfor området. Det er tenkt at videre utbygging skal fortsette i samme 
stil, men ikke alle i samme størrelse.  
 
Området ligger ca 815 moh. En stor del av planområdet er forholdsvis flatt, men området stiger mot 
nord. Planområdet er nesten 24 dekar stort, samsvarer med kommuneplanens arealdisponeringer, 
og er ikke i konflikt med statlige og regionale planer og retningslinjer. Planen omfattes derfor ikke av 
krav om planprogram og konsekvensutredning.  
 
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i november 2018 med frist for innspill 07.12.18. 
Forslagstiller har mottatt 13 innspill til planen. Innspillene er kommentert og besvart i 
planbeskrivelsen. 6 innspill er fra offentlige instanser og 7 fra private. De private er blant annet 
opptatt av å bevare skiløypa og ha nok parkeringsplasser til leilighetene.  

 
 
Vurderinger  
 
Adkomst og beliggenhet 
Planområdet ligger nord for Haglebuvannet, rett ved fv 287 og ca 200 meter fra parkeringsplassen 
ved Haglebu skiheis. Det er avkjøring til området direkte fra fv 287. Det er laget en trafikkanalyse for 
området. Veiarealet er utflytende og dårlig definert i dag, og den sikkerhetsmessige standarden er 
mangelfull. Det er derfor plan om å samle avkjøringer og «stramme opp» området mot fv 287 og 
lage mer definerte busslommer. Byggegrense mot fv 287 er videreført fra gjeldende reguleringsplan 
på 15 meter. 
Parkering har vært et viktig tema så langt i planprosessen. For administrasjonen har det vært viktig å 
få inn nok parkeringsplasser til leilighetene og til besøkende på Haglebu fjellstue. De fleste som 
kommer hit kjører bil da det er begrenset med kollektivtilbud. Slik forslaget ligger nå er det lagt inn 2 
parkeringsplasser pr. leilighet, i tillegg til 8 parkeringsplasser for utleiedel på Haglebu fjellstue og 20 
parkeringsplasser til selve fjellstua.  



  

Det er utarbeidet en støyutredning for planområdet av Brekke & Strand AS. Støysonekartet viser at 
mindre deler av planområdet langs fv 287 ligger innenfor gul støysone. Planlagt fritidsbebyggelse vil 
ikke ha overskridelse av anbefalte grenseverdier for boliger verken på fasade eller utendørs 
oppholdsareal.  
 
Oversiktskart – Haglebutunet ligger i området ved blå sirkel. 

 
 
Vann, avløp og strøm 
Området er tilknyttet Haglebu vann og avløpsselskap (Hagas). Det er etablert ny VA-ledning i 
forbindelse med bygging av de 4 leilighetsbygga som er bygget de to siste åra. Det er lagt inn 
rekkefølgekrav i bestemmelsene om at «Tilfredsstillende vannforsyning skal være sikret fram til 
eiendomsgrense» før det gis rammetillatelse. Det er lagt inn to områder med formål energianlegg i 
plankartet som er tenkt for trafostasjon, etter avtale med Midtkraft.   
 
Folkehelse og nærmiljø 
Det er fine turmuligheter i området både vinter og sommer. På vinteren kjøres det skiløyper 
igjennom planområdet. Denne løypa er del av et stort nett med skiløyper som strekker seg mange 
mil i flere retninger. En kan gå til Tempelseter og Norefjell i sørøst, Sloko i sørvest og nordover i 
Hallingdal. Det er alpinbakke i gangavstand fra planområdet. På sommeren er det like gode 
muligheter til å gå på beina i milevis med stier i de samme områdene som skiløypene går. Det er 
merka stier til turisthyttene Dalabu i vest og Toveseter i øst. I tillegg er det merkede løyper til topper 
som Haglebunatten. Det er opparbeidet en natur- og kultursti rundt Haglebuvannet som er 
tilrettelagt for rullestol og barnevogn. Det er mulighet for bading, fisking og båtliv i Haglebuvannet. 
Disse mulighetene er i gåavstand, så en trenger ikke ut i bil først. 
Det er satt av områder innenfor planen til lekeplass. Her er det også tenkt å sette opp benker slik at 
det kan bli et samlingspunkt for alle aldere. De fleste er mer aktive ute i naturen når de er på hytta 
enn om de er hjemme. I dette området er det gode muligheter for mange typer friluftsliv.  
For administrasjonen har det vært viktig å få en korridor til skiløypa uten fritidsboliger slik at en ikke 
føler at en kommer til et veldig privat område når en går forbi. Det har derfor vært et tema å få «luft 
rundt» skiløypa underveis i planprosessen. Slik det er foreslått nå vil skiløype og adkomstvei til 
fritidsboligene i BFR-området gå parallelt. Det er ikke optimalt med tanke på at det fort kan havne 
grus i skiløypa, men er foretrukket framfor å få fritidsboligene tettere på løypa med uteplass for bygg 
i området BFR i retning skiløypa. Det er satt byggegrense mot skiløypa i plankartet. 



  

Det er lagt inn krav om planfritt kryss mellom skiløype og adkomstvei til BFR-området. Skiløype er 
tenkt lagt over bilvei. Dette har blitt diskutert med de som har ansvaret for løypekjøring i Eggedal 
turlag. Det er en fordel at løypa går over veien og ikke motsatt, slik at en ikke får grus fra brøyting 
ned i skiløypa.  
 
Naturverdier  
Planområdet ligger ved fv 287 ca 815 moh i et delvis flatt område med stigende terreng mot nord og 
øst. Mot øst stiger terrenget til 1015 moh med Brennatten bak som ligger på 1213 moh. Mot nord 
stiger terrenget opp gjennom skogbelte og i vest ligger Berghammeren på 1263 moh. Planområdet 
ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. Det er ikke landbruksinteresser i området, så 
jordvern er lite aktuelt.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlova:  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av 
naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter anna lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
henhold til §§ 8-12 skal vurderes. Ut fra hva som er kjent av dokumentasjon i området foreligger det 
ikke registreringer slik at viktige arter eller naturtyper blir påvirka. Planfremmer har vurdert 
forholdet til naturmangfoldloven i planbeskrivelsen. Det er ikke opplysninger i naturbasen, 
artsdatabanken eller skog og landskap som viser registreringer av trua eller nær trua arter innenfor 
planområdet.  Det er registrert «Statlig sikret friluftsområde» på begge sider av Fv 287 og i kanten av 
planområdet. Langs elva Flenta på utsiden av planområdet er det registrert naturtyper av nasjonal 
interesse. Det er ikke tenkt å gjøre tiltak som vil påvirke dette.  
Planbeskrivelsen konkluderer med at planen vurderes å ikke komme i konflikt med miljørettslige 
prinsipper i naturmangfoldloven, og at det ikke vil ha negativ effekt i forhold til naturmangfoldloven.  
 
Grunnen i området består av elve- og bekkeavsetninger. En liten del av området er markert som myr 
i grunnlagskart. Innenfor området er fra før Haglebu fjellstue med utleiehytter i området rundt. Store 
deler av området har blitt benyttet som parkeringsplasser for utleiehyttene og fjellstua. Skiløype går 
også i dag gjennom planområdet. Det er derfor lite urørt natur innenfor planområdet. Området som 
står avmerket som myr er i beste fall grunnlent myr, men er nok noe uttørket.  
 
Byggehøyder og utnyttelse  
Området er foreslått utbygd med fritidsbygg med flere boenheter i hver i form av leiligheter. Det er 
planlagt noe variasjon i byggene med tanke på høyder og volum ut i fra hvor de ligger. I områder 
med ganske flatt terreng er det tenkt at en kan bygge samme type bygg som de som allerede er 
bygget med mønehøyde maksimalt på 9,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  I 
områdene hvor terrenget er stigende og der det er større fare for å ta utsikt fra naboene, er planen å 
bygge med 1 etasje og loft og med maksimal mønehøyde på 8,3 meter. Bebyggelse tilknyttet 
fjellstua kan ha mønehøyde på maksimalt 10,5 meter. Her er tanken å bygge på en etasje med 
utleierom i den delen som ligger mor sør. Takform skal være saltak med takvinkel mellom 20 og 35 
grader for hele området. Utnyttelsesgraden er satt til 70 % i områdene BS og 50 % i BFR. Tanken er å 
ha samme stil på bygg som det som allerede er bygget innenfor området. Hyttene er tenkt bygget i 
stav og laft og med torvtak. Hver enkelt bygning er delt og forskjøvet for å gi en bedre arkitektur og 
estetikk og for å minimere oppfatningen av bygningenes volumer.  
I kommuneplanen er maksimal mønehøyde satt til 6,3 meter for areal til fritidsbebyggelse. I 
sentrumsformål er det ikke satt grense for mønehøyde, men det skal avklares i reguleringsplan.  I 
området BFR er det tenkt en etasje og loft med bygningskropp som er forskjøvet slik at den trappes 
etter terrenget som vist på side 26 i planbeskrivelsen. Siden området ligger helt ned mot fylkesveien 
er det ikke stor fare for silhuettvirkning da området ligger omtrent på det laveste av sentral-området 



  

på Haglebu. Det er laget en illustrasjonsplan som viser hva som er tenkt i området. Den er ikke 
juridisk bindende. 
 
 
Rekkefølgekrav  
Det er satt en del rekkefølgekrav som må være på plass før det kan gis byggetillatelse. Det dreier seg 
om vannforsyning, dokumentasjon på erosjonssikring og effektbehov/plan for energiforsyning. I 
tillegg er det rekkefølgekrav som skal innfris før det gis brukstillatelse på fritidsboligene. Det dreier 
seg om at leikeplass og utoppholdsareal, ski- turløype, gruset gangveg, trafikksikker adkomst, 
godkjent løsning for overvann og felles parkering skal være opparbeidet/etablert før brukstillatesle 
eller ferdigattest kan gis. 
 
Kulturminner  
Det er utført kulturminneregistreringer i området og frigitt kulturminner tidligere. Det er ikke 
SEFRAK-bygg i planområdet.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Det er utført en ROS-analyse for området. Den konkluderer med at det ikke er fare for at noen 
uønskede hendelser havner i «rød sone», dvs at sannsynligheten er stor og konsekvensen er kritisk, 
farlig eller katastrofal. Det er noen områder som havner i «gul sone». Disse er omtalt i 
planbeskrivelsen. Det er ikke vurdert å være fare for hendelser som krever tiltak.  
Langs elva Flenta som ligger rett på utsiden av planområdet i nord og vest, er det ifølge NVE sine 
sider fare for flom da området ligger innenfor aktsomhetsområde flomfare. Det har derfor blitt gjort 
en flomvurdering av kompetent foretak (Skred AS). Fareområdet for flom er ifølge denne rapporten 
mindre enn aktsomhetsområdet viser og gjelder området langs Haglebuveien. Det er lagt inn 
hensynssone flomfare i plankartet som stemmer overens med Skred AS sine konklusjoner. 
Konklusjonen er at det ved utnyttelse av areal mellom Haglebuveien og Flenta må sikres at elvekant 
erosjonssikres på byggeplannivå. Det er ikke fare for skred eller jord og flomskred ifølge tilgjengelige 
databaser. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at godkjent løsning for overvann skal være etablert før 
det gis brukstillatelse/ferdigattest. Området ligger innenfor nedfallsfeltet til Drammensvassdraget. 
Simoa vassdrag er vernet fordi det er en viktig del av et variert, og i stor grad skogvokst landskap, 
med stedvis fremtredende fossestryk, vann og myrer. Vernet går mest ut på å sikre at Mørkedøla 
ikke blir benyttet til kraftutbygging.  
 
Haglebutunet vil bli et område med konsentrert fritidsbebyggelse som vil bygge opp under drift av 
Haglebu fjellstue og andre serveringssteder på Haglebu. Næringsgrunnlaget for Haglebu skisenter vil 
også bli bedre. Det vil styrke kommunens satsing på turistnæring og annen næring i forbindelse med 
utbygging og videre etter at leilighetene er tatt i bruk.  

Frivillige utbyggingsavtaler 

Det jobbes med å få i gang frivillige utbyggingsavtaler for områdene i fjellet. Tanken er at de skal 
bidra til at infrastrukturen utbedres, spesielt skiløyper. Det er naturlig at dette planområdet inngår 
en slik avtale.  
 
Planbehandling 
 
Å vedta å legge reguleringsplan ut på offentlig ettersyn og høring behandles normalt i hovedutvalg 
for næring og drift etter delegasjonsreglementet. På grunn av pandemien med covid 19 ble det i 
kommunestyret i april bestemt at de ordinære hovedutvalgsmøtene skulle utgå våren 2020. De 
kurante sakene kan avgjøres av administrasjonen og resten av sakene behandles i stedet av 
formannskapet. Denne reguleringsplanen legges derfor ut på høring som delegert sak.  
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Bakgrunn for møte 

I fm. reguleringsplanen for Haglebutunet er det utarbeidet detaljplaner for Fv287. 
Viken har hatt planene til gjennomsyn og gitt tilbakemelding i brev datert 21.01.2021. 
I forbindelse med tilbakemeldingen har det i dag vært nettmøte for gjennomgang av planer og 
merknader. 
 

 

 

2 3 Detaljplaner 

Gjennomgang av oversendte planer for Fv287 med bakgrunn i tilbakemelding av 21.01.2021. 
- Busslommer aksepteres utført etter utbedringsstandard. 
- Overvannshåndtering detaljeres i byggeplanen. Om det er behov for ekstraordinære tiltak  
  for håndtering av overvann må det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelige arealer. 
- Oversendte planhefte datert 23.10.2020 er tilstrekkelig for detaljplan/reguleringsplan. 

 

 

 

3  Reguleringsplan 

Det må legges inn en sone for midlertidig anleggsbelte rundt Fv287. 
Sonen legges inn med 2 m bredde utenfor grøftesonen. Dvs. 5 m fra veikant.  
 

 

4  Reguleringsbestemmelser 

I reguleringsbestemmelsene legges det inn følgende tekst for å ivareta godkjenning av 
byggeplaner og ivaretakelse av opparbeidelse av Fv 287: 

- Det skal utarbeides byggeplan for med Fv287. Byggeplanen skal være godkjent av Viken  
  Fylkeskommune før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor planområdet. 
- Tiltak på Fv287 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller  
  ferdigattest for bebyggelse i planområdet. 

 

 

5  Gjennomføringsavtale 

I fm. gjennomføringen av tiltak med Fv287 skal det opprettes en gjennomføringsavtale i hht. 
fylkeskommunens norm. 
Avtalen opprettes i fm. godkjenning av byggeplanen. 
Eksempel på avtale oversendes fra Viken. 
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6  Byggeplan 

I fm. utarbeidelse av Byggeplan sendes denne til post@viken.no med kopi til Rune Seim for 
godkjenning. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen knyttet til drift av NAV Midt-Buskerud 
og kommunen tiltrer avtalen slik den foreligger.  
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å endre avtalen dersom en kommune ikke tiltrer avtalen.  
 

 

 

 

 

Vedlegg:   

1. Samarbeidsavtale mellom NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum 
2. Rapport om samarbeid for NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum 

 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale om drift av NAV Midt- Buskerud  

 

Bakgrunn 

Sigdal, Krødsherad og Modum besluttet formelt iverksetting av interkommunalt samarbeid for NAV høst 
og vinter 2020/2021 på bakgrunn av tidligere utredningsarbeid som er gjengitt i rapport om «Mulig 
samarbeid for NAV i Sigdal, Krødsherad og Modum». NAV Modum ble samtidig valgt som vertskommune 
for samarbeidet.  
Prosjektet ble etablert formelt i august 2020 for å utrede etablering av et vertskommunesamarbeid for 
NAV med ny organisatorisk enhet fra 01.06.2021 med utgangspunkt i de eksisterende NAV-enhetene 
Etter at NAV i Modum, Krødsherad og Sigdal kommune ble etablert i 2009, har det skjedd en stor utvikling i 
tjenesteinnhold i kontorene og hvordan de ansatte i NAV samhandler med brukere, samarbeidspartnere og 
internt i NAV. Det skjer spesielt mye med tanke på digitalisering av tjenestene og samhandlingen internt i 



NAV. Erfaringen viser at det er behov for større fagmiljø og spesialisering av kompetanse enn det man 
antok da kontorene ble etablert.  
Med over 30 årsverk i nye NAV Midt Buskerud, vil dette gi et bra fagmiljø med mulighet for utvikling og 
bredde i tjenester til alle innbyggere i de tre kommuner. 
Utvikling av NAV-tjenester i kommunene generelt bærer særlig preg av:  

 Fra én dør inn -til mer digitalisering og selvhjelpsløsninger 

 Tydeligere arbeidsretting   

 Mer tid til forebygging, tettere oppfølging og veiledning av brukere som trenger det mest 

 Tettere på arbeidsgivere og mer kunnskap om arbeidsmarkedet 

 Støtte til inkludering i arbeidslivet 

 Mer ansvar og handlingsrom til NAV-kontorene  

Vurdering 

De kommunale oppgavene som legges til NAV Midt-Buskerud er like for alle deltakende kommuner. Utover 
minimumsløsningen er dette kun gjeldsrådgiving. 
Enheten har felles ledelse. De kommunalt ansatte i tjenesten blir etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse overført til Modum kommune fra oppstart. Dagens ansatte i den enkelte 
kommune kan benytte seg av alle tre lokasjoner som oppmøtested, etter hvor det er hensiktsmessig for 
oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere.  
Den økonomiske fordelingsnøkkelen for interkommunale samarbeid i regionen skal være 20/80.  
Dette innebærer at 20% av utgiftene knyttet til samarbeidet fordeles likt mellom kommunene, de øvrige 
80% etter innbyggertallet i kommunen.  
Utgiftene som inngår i fordelingsnøkkelen for NAV Midt-Buskerud er utgifter til lønn, arbeidsgiveravgift og 
sosiale kostnader og andre driftsutgifter, herunder IT kostnader, lisenser og support. Det er pr. i dag 12,2 
kommunale årsverk til sammen beregnet inn i det nye kontoret fra de tre kommunene. 
Utgifter som påløper som følge av vedtak om tildeling av tjenester til personer, etter lov om sosiale 
tjenester i NAV, belastes den kommunen hvor personen er bosatt.  Kostnader knyttet til husleie og strøm 
ved hver enkelt lokasjon belastes den enkelte deltakerkommune.  
 
Samarbeidsavtale: 
Det er utformet forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 20-4. 
Samarbeidsavtalen inneholder blant annet bestemmelser om deltakerkommuner, vertskommune, 
oppgaver, avgjørelsesmyndighet, tidspunkt for etablering og bestemmelser om økonomisk oppgjør mellom 
deltagerne. Samarbeidsavtalen beskriver rutiner for dialog mellom vertskommune og 
samarbeidskommuner 

 
Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin 
tilslutning til samarbeidsavtalen.   
 
 
 

 
 

 

 

 



 
AVTALE 

OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 
SIGDAL KOMMUNE, KRØDSHERAD KOMMUNE  

OG MODUM KOMMUNE 
 

NAV Midt-Buskerud 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 
Partene i denne avtalen er: 

Modum kommune, heretter kalt vertskommune, org.nr.970 491 589 
Sigdal kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr. 964 962 766 
Krødsherad kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr. 964 962 855 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør «deltakerkommunene» og er 3 
selvstendige rettssubjekt. 

Samarbeidets navn er NAV Midt-Buskerud 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 
 
Samarbeidsavtalen om drift av felles tjenester i NAV er inngått med hjemmel i 
kommunelovens kapittel 20, herunder §§ 20-1 og 20-2.  Samarbeidet er et administrativt 
vertskommunesamarbeid og myndighet delegeres til kommunedirektør/rådmannen i 
vertskommunen i samsvar med disse bestemmelsene. 

Samarbeidets formål er forankret i Stortingsmelding nr.33 «NAV i en ny tid- for arbeid og 
aktivitet». Hovedformålet er å kunne gi NAV-kontorene mer fullmakt og økt handlingsrom 
gjennom økt kompetanse, mindre sårbarhet og større fagmiljø. NAV Midt-Buskerud skal 
betjene hele vertskommuneområdet og gi et likt og bedre tjenestetilbud med mål om å få flere 
innbyggere i arbeid, utdanning og aktivitet.   

Arbeidet organiseres ut fra vertskommuneområdet Sigdal, Krødsherad og Modum, og NAV 
Midt-Buskerud skal være representert i alle deltakerkommunene.   

Støttetjenester som vertskommunen bidrar med, inngår som en del av denne avtalen mellom 
deltakerkommunene.   

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune. Vertskommunen gis gjennom denne avtalen 
ansvar for den kommunale delen av partnerskapet i NAV.  



Det inngås en partnerskapsavtale mellom vertskommunen og staten ved NAV Vest-Viken. 
Det avholdes partnerskapsmøter om NAV to ganger årlig. Alle tre kommuner ved 
kommunedirektør/rådmann deltar i disse møter.  

1.3 Delegasjoner 

Alle samarbeidskommunene delegerer pr. 01.06.2021 myndighet til vertskommunen til å 
utføre de oppgaver som er hjemlet og pålagt i lov om sosiale tjenester i NAV og 
forvaltningsloven.  

Samarbeidskommunene delegerer økonomisk og administrativt ansvar vedr. NAV-kontorets 
tjenester til vertskommunen ved kommunedirektør/rådmann.   

Samarbeidskommunene delegerer til vertskommunen fastsettelse av veiledende satser for 
stønader som utbetales etter lov om sosiale tjenester i NAV. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold  
De kommunalt ansatte ved NAV i samarbeidskommunene blir etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse overført til vertskommunen. 

Overgang til interkommunalt samarbeid innebærer at reglene om virksomhetsoverdragelse må 
følges. De ansattes rettigheter hos ny arbeidsgiver er regulert etter bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven kapittel 16. Kollektive rettigheter hos tidligere arbeidsgiver som ikke er å 
anse som tariffavtaler eller del av individuell arbeidsavtale vil ikke følge med som følge av 
virksomhetsoverdragelsen.   

Kollektive rettigheter etter overgang til interkommunalt samarbeid innebærer at de 
kommunalt ansatte i NAV Midt-Buskerud har kollektive rettigheter som øvrige ansatte i 
vertskommunen.   

Ved eventuell avvikling av NAV Midt-Buskerud vil kommunene fremdeles være forpliktet til 
å tilby sosiale tjenester i NAV.  De tilsatte ved en slik overdragelse av disse tjenestene vil 
være vernet gjennom reglene i Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse. Dersom det 
likevel skulle vise seg at disse reglene ved en eventuell avvikling ikke skulle komme til 
anvendelse, får arbeidstakerne fortrinnsrett til annen stilling i den kommunen vedkommende 
var tilsatt i etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven §14-2.  

2.2 Ledelse 
Leder for NAV Midt-Buskerud har et faglig, administrativt og økonomisk ansvar for 
tjenesten. Leder har ansvar og myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter Lov om sosiale 
tjenester i NAV. Utgifter til NAV leder i NAV Midt-Buskerud fordeles 50/50 mellom stat og 
kommunene.   

2.3 Lokaler  
NAV Midt-Buskerud skal ha tilgang til egnede lokaler i alle tre kommunene. En 
kompensasjon for tilgang til lokaler for NAV i samarbeidskommunene avtales og inngår i 
kostnadsfordeling mellom vertskommunen og samarbeidskommunene.  



Innbyggere i de respektive kommunene vil dermed kunne møte i egnede lokaler i sin 
kommune når det er behov for å møtes fysisk. I tillegg har NAV gode løsninger for digital 
samhandling og vil møte arbeidsgivere og samarbeidspartnere der hvor det er hensiktsmessig.  

2.4 Ansvar for arkiv og dekning av andre støttetjenester  

Vertskommunen er ansvarlig for arkivet til NAV Midt-Buskerud i tråd med kommuneloven § 
20-1.   

Vertskommunen utfører i tillegg støttetjenester for deltagerkommunene innenfor disse 
områdene:  

 IT- Lisenser  
 Regnskap og revisjon  
 Lønn og personal  
 Post og arkiv   
 Fakturering og økonomi  

3. Økonomi  
 

3.1 Kostnadsfordeling 

Det utarbeides et felles budsjett for NAV Midt-Buskerud for utgifter knyttet til drift, tjeneste 
og stønader. Den enkelte deltakerkommunens tilskudd til budsjettet må vedtas av 
kommunestyret i den enkelte deltakerkommunen.  

Beregningsgrunnlag: 

Utgiftene til lønn for kommunalt ansatte, 50% lønn til NAV-leder, drift, herunder 
overheadkostnader på kr. 35 000,- pr. årsverk, samt IT kostnader. 

Fordeling: 

Utgiftene fordeles mellom kommunene med 20% som fordeles likt mellom de tre 
kommunene. De øvrige 80% fordeles etter innbyggertall (pr.01.07 forutgående år).  

Direkte utgifter knyttet til utbetaling av stønader etter lov om sosiale tjenester i NAV skal 
belastes den enkelte søkers opphold og bostedskommune. 

Fellesbudsjettet for de kommunale utgiftene forberedes av vertskommunen ved 
kommunedirektør/rådmann.  

De årlige budsjettene justeres i tråd med den alminnelige lønns- og prisstigning.  

3.2 Budsjett og regnskap 
Vertskommunen utarbeider på bakgrunn av føringer lagt i samarbeidsmøter utkast til 
driftsbudsjett for NAV Midt-Buskerud. 
Endelig budsjettforslag sendes samarbeidskommunene innen angitte frister. Budsjettet er 
gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. Dersom kommunestyrene ikke blir enige om 



budsjett for kommende år, legges inneværende årsbudsjett justert for lønns- og prisstigning 
(statsbudsjettets forutsetninger), som budsjett for kommende år. 

Vertskommunen fører regnskap for NAV Midt-Buskeruds drift. Regnskapet føres som del av 
vertskommunens driftsregnskap.  
 

4 Samarbeid, styring og rapportering  
NAV Midt-Buskerud skal holde god kontakt med samarbeidskommunene og aktuelle 
fagmiljøer i alle samarbeidskommunene.  

Samarbeidskommunene skal løpende underrettes om vedtak som treffes i vertskommunen 
angående prinsipielle saker som har betydning for samarbeidskommunene. 

4.1 Styringsgruppe 
Det opprettes en styringsgruppe for virksomheten bestående av representanter fra hver 
kommune oppnevnt av rådmann/ kommunedirektør. Formålet er god dialog og 
informasjonsflyt. NAV-leder er sekretær for styringsgruppen. 

Styringsgruppen bør ha møter minst tertialvis. 

Gruppen behandler følgende saker 
- utvikling av tjenestene  
- innspill til budsjett 
- driftssituasjon og økonomisk status 
 
Styringsgruppen kommer med innspill og holder rådmannen/kommunedirektørene løpende 
orientert om saker av vesentlig betydning, samt skriftlig gjennom tertialvis rapportering. 
NAV-leder og kommunedirektør i vertskommunen har ansvar og tar de endelige 
beslutningene. 
 

4.2 Rapportering og dialog med samarbeidskommunene 
NAV Midt-Buskerud ved leder rapporterer til samarbeidskommunene om ressursbruk, status 
og prioriteringer. Rapporteringen skal sikre at alle relevante lovkrav er tilfredsstilt, herunder 
internkontrollsystem. Rapporteringen skal ellers følge det alminnelige kommunale 
årsrapporteringssystemet.   

Vertskommunen orienterer Statsforvalter om etableringen av samarbeidet i tråd med 
vertskommunebestemmelsen som er gjeldende ved opprettelsen.    

NAV Midt-Buskerud rapporterer på vegne av alle samarbeidskommunene i KOSTRA (SSB), 
NIR og eventuelle andre rapporteringer tilhørende tjenestene kommuner er pålagt å rapportere 
på.   

NAV Midt-Buskerud skal ha jevnlig dialog med samarbeidskommunene om organisering, 
tjenesteutvikling og status i den enkelte kommune for å kunne samarbeide om kommunens 
satsingsområder, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid.   



4.3 Saksbehandling og underretning.  
Vertskommunen har ansvar for at saksbehandlingen er fullt ut lovmessig og forsvarlig ved at 
saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og særlover følges. Det er i tillegg vertskommunens 
ansvar å påse at offentlighetsloven, personopplysningsloven, herunder GDPR og arkivloven 
m.v følges. Samarbeidskommunene forplikter seg til å bidra med all informasjon som er 
nødvendig for at vertskommunen kan ivareta dette ansvaret.   

Samarbeidskommunene kan til enhver tid be vertskommunen om å bli orientert om alle 
forhold som gjelder vertskommunens utøvelse av den delegerte myndighet.   

4.4 Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med ordningen 
Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den 
presisering at vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for NAV Midt-Buskerud, jfr. 
Kommuneloven § 20-9 og § 20-10. 

Kontrollutvalg i samarbeidskommunene orienteres om saker som har vært til behandling i 
vertskommunen. 

4.5 Klagesaksbehandling 
Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og 
kommuneloven kapittel 20. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens 
bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33, og forestår saksbehandlingen. 

Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, 
er det den det samarbeidskommunen som har delegert myndigheten som er klageinstans, jfr. 
kommuneloven § 20-5. (evt statlig organ) 

Den enkelte samarbeidskommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne 
innbyggere for de vedtak som treffes i samarbeidet. 

5 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

5.1 Utvidelse av samarbeidet 
Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 
inntreden i samarbeidet. Utvidelse av samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i 
alle samarbeidskommunenes kommunestyrer. 

5.2 Uttreden av samarbeidet 
Dersom deltakerne er enig om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
samarbeidet. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har vertskommunen, ansvar for ivaretagelse av 
arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. De øvrige 
samarbeidskommunene forplikter seg til å bistå vertskommunen når det gjelder tilrettelegging 
av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning. 



5.3 Endring av avtalen 
Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette 
fra en av samarbeidskommunene. Eventuelle endringer krever godkjenning fra alle 
kommunenes kommunestyrer. Mindre endringer og presiseringer av avtalen kan gjøres av 
styringsgruppen.  

5.4 Tvisteløsning 
Eventuelle uoverensstemmelser om forståelse av avtalen forsøkes først løst gjennom møter i 
styringsgruppa, eventuelt i partnerskapsmøtene. 
Sekundært avgjøres tvister av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av 
Statsforvalter dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme gjelder tvist 
om utgiftsfordelingen. 

2 Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft når rådmann/kommunedirektør i vertskommunen har nødvendig 
myndighet etter delegasjonsvedtak fra samarbeidskommunens rådmenn/kommunedirektører. 
Vertskommunen gis myndighet etter dette til å treffe vedtak og oppgavene overføres fra og 
med 01.06.2021.   

Avtalens gyldighet forutsetter godkjennelse av kommunestyret i den enkelte kommune.  

En tiltrer avtalen med de kommuner som vedtar avtalen slik den foreligger.  

Denne avtalen er utstedt og undertegnet av ordfører i samarbeidskommunene.   

Samarbeidsavtalen skal evalueres etter 2 års drift.  

 

 

Ovenstående avtalepunkter godkjennes og underskrives herved 

 

Dato………….    Dato…………     Dato…………. 

 

 

…………………………………   ……………………………………  ………………………………… 

Knut Martin Glesne    Sunni Grøndahl Aamodt    Anne Kristine Norman 
Ordfører i Krødsherad   Ordfører i Modum    Ordfører i Sigdal 
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR Å UTREDE MULIG 
SAMARBEID FOR NAV I SIGDAL, KRØDSHERAD OG MODUM 
KOMMUNE  

Det overordnende målet i arbeids- og velferdspolitikken er et inkluderende arbeidsliv og et 
velfungerende arbeidsmarked hvor høy sysselsetting bidrar til finansiering og utvikling av et godt 
velferdssamfunn.  
Stortingsmelding 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid skal 
være førsteprioritet og angir en tydelig retning for NAV.  
Digitalisering har endret NAV siden etableringen. Digitale tjenester skal utnyttes og videreutvikles. 
Nav.no er landets største NAV-kontor og NAV kontaktsenter er en god nummer to når det gjelder 
antall henvendelser.  
 
For å sikre gode tjenester skal det stimuleres til større NAV-kontor både gjennom 
kommunesammenslåinger og vertskommunesamarbeid.  
NAV-kontorets to eiere (partnerskapet mellom kommune og stat) må jobbe aktivt for å skape gode og 
helhetlige NAV-tjenester. Partnerskapets viktigste oppgave er å gi NAV-kontoret mulighet til å jobbe 
godt med samfunnsoppdraget om flere i arbeid og aktivitet.   
 
Etter at NAV Modum, Krødsherad og Sigdal kommune ble etablert i 2009, har det skjedd en stor 
utvikling i tjenesteinnhold i kontorene og hvordan de ansatte i NAV samhandler med brukere, 
samarbeidspartnere og internt i NAV.  Det skjer spesielt mye med tanke på digitalisering av tjenestene 
og samhandlingen internt i NAV. Erfaringen viser at det er behov for større fagmiljø og spesialisering 
av kompetanse enn det man antok da kontorene ble etablert.  
 
Utvikling av NAV-tjenester i kommunene generelt bærer særlig preg av:   

 Fra én dør inn - til mer digitalisering og selvhjelpsløsninger 
 Tydeligere arbeidsretting   
 Mer tid til forebygging, tettere oppfølging og veiledning av brukere som trenger det mest 
 Tettere på arbeidsgivere og mer kunnskap om arbeidsmarkedet 
 Støtte til inkludering i arbeidslivet 
 Mer ansvar og handlingsrom til NAV-kontorene  

 
 I Regionsrådmøtet 14.september 2018 ble følgende bestemt;   
Modum og Sigdal har nå bestemt seg for å utrede tettere samarbeid og/eller sammenslåing av sine 
NAV-kontorer. 
 
I tillegg har Krødsherad bestemt seg for å delta i denne utredningen.  
 
Formålet med å utrede et samarbeid om NAV i de tre kommunene er å sikre at innbyggerne i Sigdal, 
Krødsherad og Modum får relevante og helhetlige tjenester av god kvalitet innenfor de politiske og 
økonomiske rammene til både stat og kommune.  
 
Prosjektplanen tar utgangspunkt i mandat gitt av partnerskapet. Den beskriver prosjektets mål, 
hovedfaser, ulike leveranser, sentrale milepæler, organisering og interessenter. 
 

2. MÅL OG RAMMEBETINGELSER FOR PROSJEKTET 
 
2.1 Overordnet mål for samarbeid mellom NAV i Sigdal, Krødsherad 
og Modum kommune 
Prosjektet skal beskrive hvordan tjenester skal leveres til innbyggerne i Krødsherad, Sigdal og 
Modum. Gruppen skal utarbeide og vurdere fordeler og ulemper ved organisatoriske valg når det 
gjelder samarbeid, både for kommunale og statlige tjenester til innbyggerne.  
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Ønsket effekt av et samarbeid er følgende: 
 

 Enhetlige NAV-tjenester i de tre kommunene for brukere, arbeidsgivere og 
samarbeidspartnere  

 Økt faglig kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, ansattes 
kompetanse, ledelse etc.)  

 Felles bedriftskultur  
 Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, kompetanse og 

kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, samt ledelse)  
 Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser  
 Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest  
 Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler/tiltak (stat/kommune)  

 
2.2 Overordnende rammebetingelser for prosjektet  

 
 NAV-kontorene eies av kommunen og staten i fellesskap. Innbyggerne får best 

velferdstjenester når kommune og stat samarbeider godt om NAV-kontoret, slik at NAV kan 
videreutvikle tjenestetilbudet. 

 Partnerskapet ved NAV Vest-Viken og i de tre kommunene har det overordnede ansvaret for 
rammer og gjennomføring av prosjektet. 

 Det etableres en prosjektgruppe som blant annet vil gi innspill til prosjektleder som grunnlag i 
utredningen av hensiktsmessig samarbeidsform. Prosjektgruppen vil gi innspill på områder 
som anses som viktige for å belyse og konkretisere ulike temaer. 

 Styringsgruppe nedsettes, denne er forankret i begge styringslinjer bestående av 
regiondirektør, tre kommunaldirektører og prosjektleder 

 Prosjektleder leder prosjektgruppe med prosjektmedarbeidere. Den består av NAV-lederne, 
tillitsvalgt for kommune og tillitsvalgt for stat, og medarbeider ved regionkontoret. 

 

3. MÅL FOR UTREDNINGSPROSJEKTET 
Utredningsprosjektet skal i løpet av høsten 2020 planlegge, organisere og kartlegge fordeler og 
ulemper ved en alternativ organisasjonsmodell. På bakgrunn av dette skal det leveres en rapport til 
styringsgruppen og underlag for en sak til politikerne i de tre respektive kommunene.   

 
 
Mål  Beskrivelse Suksesskriterier 
Grunnlag for og forslag til 
tjenesteproduksjon og 
samarbeid for NAV i 
Krødsherad, Modum og 
Sigdal  

Det er laget en rapport som 
skisserer aktuelle løsninger 

Utredningen er godt forankret 
og inneholder oversikt over 
rammebetingelser, bruker – 
og medarbeiderperspektiv, 
ledelse og kompetanse  

Det gjøres et politisk vedtak i 
de tre kommunene 

Prosjekteierne har forelagt 
rapporten for politikerne i de 
tre kommunene  

Prosjekteierne har gitt 
politikerne nødvendig 
informasjon til å fatte et 
vedtak  

 
  

4.0 NÆRMERE OM ARBEIDS – OG VELFERDSETATEN  
Målet med NAV  

 Flere i arbeid og aktivitet - færre på stønad 
 Enklere for brukerne - mer tilpasset brukernes behov  
 En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

NAV i partnerskap mellom stat og kommune 
 Kommunale tjenester 
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Sosialhjelp, økonomisk rådgivning, midlertidig botilbud og kvalifiseringsprogram m.m.  
 Statlige tjenester 

NAV-kontorets hovedoppgaver er arbeidsrettet oppfølging av brukere, oppfølging av arbeidsgivere og 
markedsrettet arbeid. I tillegg er det samhandling med andre offentlige og private samarbeidspartnere. 

Arbeids- og velferdsetaten betjener ca. 2,8 mill. brukere og behandler 3,2 mill. ytelsessaker, f.eks 
dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, i løpet av et år. Fra NAVs brukermelding framgår 
det at det i løpet av ett år er 60 mill. oppslag og 19 mill. innlogginger på nav.no, 6 mill. telefonsamtaler, 
20 mill. sendte brev og om lag 7 mill. besøk på NAV-kontorene.  

 
 
NAV er organisert på følgende måte 
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4.1 Strategisk retning og initiativer for NAV 
Å bidra til at flere kommer i arbeid og færre mottar stønad skal være Arbeids- og velferdsetatens 
høyest prioriterte oppgave.  
Det er et mål at etatens innsats skal føre til gode brukermøter, økt overgang til arbeid for ledige og 
personer med nedsatt arbeidsevne, og at andelen mottakere av helserelaterte ytelser, f.eks 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, reduseres.  
I tråd med St. Meld. 33 (2015-2016) skal NAV-kontorene få større myndighet og handlefrihet til å 
tilpasse og utvikle tjenestene og virkemidlene til brukernes behov og forutsetninger. 
Tjenesteutviklingen skal være kunnskapsbasert og skje i samarbeid med brukerne og kommunene i 
partnerskapet. I kunnskapsbasert ligger det at det brukes ulike kunnskapskilder som forskning, 
erfaringer fra praksis og brukers kunnskap. 
 
4.2 Videreutvikling av NAV-kontoret 
Formålet med NAV-kontoret er å se statlige og kommunale tjenester i sammenheng, for å kunne 
levere helhetlige tjenester slik at flest mulig av brukerne skal komme i eller beholde arbeid.  
Regjeringen ønsker å legge til rette for å øke handlingsrommet til de lokale NAV-kontorene. Det er et 
ønske å få NAV-kontor som har et kompetansemiljø som er stort nok til å håndtere kompleksiteten i 
tjenesten da man tenker at dette er den beste måten å ivareta samfunnsansvaret på.   
NAV-kontorene skal ha stor handlefrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes individuelle behov. Det er 
veilederne ved NAV-kontoret som har direkte kontakt med brukerne, og som har de beste 
forutsetningene for å finne frem til gode løsninger for den enkelte. Lokal handlefrihet stiller store krav 
til ledelse og kompetanse i NAV-kontorene.  
Økt myndighet til NAV-kontorene vil gi kontorleder betydelig større ansvar for at den lokale 
tjenesteproduksjonen møter brukernes og arbeidsgiverens behov. Lederne i NAV-kontorene spiller en 
nøkkelrolle i utvikling og tilpasning av tjenester til brukerne lokalt, i disponeringen av bevilgningen fra 
de to eierne, i utvikling av egne ansatte og av NAV-kontorets relasjon til omgivelsene. Dette stiller krav 
til både ledelsesferdigheter og kompetanse om NAV-kontorets oppgaver og virkemidler. 
Flere eksisterende prosjekter som kontorene kan delta i, eller utvikle selv, krever en viss størrelse av 
brukergrunnlaget og/eller samarbeid mellom flere kommuner.  Dette er kompetanse og økonomiske 
midler de små kontorene ikke har mulighet til å få del i alene. For Sigdal og Krødsherads 
vedkommende betyr det at de ikke har tilgang til kurs og andre prosjekter som Modum har laget for 
egen kommune. Kontoret har særlig for ungdom laget flere egne tiltak, bl.a. kurset “Vendepunktet” og 
“Hoppbakkeprosjektet”. Sigdal og Krødsherad har heller ikke hatt mulighet til å benytte plasser på Ung 
Invest slik Modum har hatt, i sitt prosjektet,“Ny giv til arbeid og utdanning”. 
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4.3 Kompetanse for ansatte 
For å sikre at medarbeiderne i NAV-kontorene har de kunnskaper og ferdigheter som trengs har både 
Arbeids- og velferdsetaten og kommunene et felles ansvar. Fylkesmannen har et særlig ansvar for å 
legge til rette for kommunenes kompetanseutvikling innenfor sosialtjenestelovens ansvarsområde 
basert på Arbeids- og velferdsdirektoratet føringer. Internt i NAV-kontoret er det leder som er ansvarlig 
for at medarbeiderne har den rette kompetansen.  
Tjenesteutvikling og praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen skal være kunnskapsbasert. God 
kompetanseutvikling forutsetter samarbeid på tvers av ansvarsområder og tjenester, og at 
eksisterende kompetanse tas i bruk på hensiktsmessige og effektive måter. Kompetanseutvikling i 
NAV-kontoret skal skje gjennom statlig og kommunalt samarbeid.  
 
4.4 Pålitelig forvaltning 
NAV forvalter velferdsordninger som gir det enkelte menneske økonomisk trygghet, og støtter 
brukerne på veien mot arbeid og økt deltakelse i dagliglivet. Gjennom kvalitet, tilgjengelighet og 
effektivitet legges grunnlaget for god brukerservice og tillit til tjenestene.  
Det er viktig for NAV sine brukere at lover og regler blir forvaltet likt uavhengig av enhet. 
Det er ønskelig å legge til rette for etablering av enheter og fagmiljøer som er større og mindre sårbare 
enn det som er mulig å etablere for mange mindre kommuner hver for seg. Det bidrar til å ruste NAV 
for fremtidens utfordringer innenfor tjenestetilbudet til brukerne.  
 

5.0 DAGENS ORGANISERING AV NAV I SIGDAL, KRØDSHERAD OG 
MODUM  
Alle tre kontorene er i dag fullservicekontor med egen NAV-leder. Ved en sammenligning av 
folkehelseprofilene mellom de tre kommunene, er det spesielt ulikheten i andel innbyggere med 
lavinntekt, andel enslige forsørgere og stønad til livsopphold, hvor Sigdal og Krødsherad scorer bedre 
enn Modum. Andel innbyggere med psykiske og fysiske lidelser, samt trivselsnivå til ungdommer har 
en bedre score i Sigdal enn i Krødsherad og Modum. 
Arbeidsmarkedet er i stor grad det samme for de tre kommunene. Sigdal har en høyere andel 
industriarbeidsplasser, mens Modum har en større andel av arbeidsplasser innen helse- og omsorg, 
samt varehandel. Krødsherad har mange arbeidsplasser i forbindelse med all aktiviteten på Norefjell.   

 

5.1Tjenester i NAV-kontorene i Sigdal, Krødsherad og Modum  
Statlige tjenester i alle NAV-kontor er blant annet oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere, 
markedsarbeid, forvaltning av arbeidsmarkedstiltak, oppfølging av personer som er sykmeldt eller på 
arbeidsavklaringspenger.   
Kommunale tjenester:  
Utover minimumstjenestene kan kommunene avtale at også andre tjenester legges til kontoret.  

Kommune  Ansatte Kommunale årsverk Statlige årsverk 

Sigdal  

3490 innbyggere  

8  4,1  3  

Krødsherad 

2205 innbyggere 

5 2,6 1 

Modum  

14131 innbyggere  

26 8,5 14,6 



8 

Fra tabellen under kan vi se at det er en del variasjoner mellom kontorene når det gjelder dagens 
omfang av tjenester på kommunal side. 

  Modum Sigdal Krødsherad 

Økonomisk stønad til livsopphold (STL §18 og 
§19)*  

           X            X               X 

Kvalifiseringsprogrammet*             X             X             X 

Midlertidig botilbud X  X  X 

Gjeldsrådgivning*  X  X  X 

Husbank, bostøtte    X  X 

Husbank, etablering og tilpasning av bolig    X   

Husbank, startlån    X   

Introduksjonsprogram    X             X 

Bosetting og oppfølging av flyktninger                X              X                 

 
*Minimumsløsning i NAV kontoret  

Som vist i tabellen over har kommunene et ulikt tjenesteinnhold i NAV-kontoret. Sigdal og Krødsherad 
har flyktningetjenesten inkludert i NAV, som teller henholdsvis 2,1 og 0,65 årsverk. I tillegg ligger også 
husbanktjenesten med bostøtte, etablering og tilpasning av bolig og startlån til NAV-kontoret i Sigdal. 
Dette tilsvarer ca. 5% stilling. I NAV Krødsherad ligger husbanktjenesten bostøtte og oppfølging av 
rusmisbrukere. Dette tilsvarer ca. 50% stilling. Modum har ikke flyktningetjenesten i NAV, og valgte å 
ta ut husbanktjenesten fra 2018 for å rendyrke arbeidslinjen i kontoret.  
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5.2 Fakta og statistikk for Krødsherad, Sigdal og Modum 

 

 

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere, etterfulgt av uføretrygd, sykepenger og AAP. 
Både Modum, Sigdal og Krødsherad ligger blant de kommunene i Vest-Viken som mottar mest per 
innbygger. Forklaringen er vanligvis at kommuner med de høyeste utbetalingene også er kommuner 
med en høy andel pensjonister.  
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Diagrammet over viser utbetalinger til innbyggere mellom 18 og 66 år innen området arbeidsliv og 
sykdom. Samleposten øvrige ytelser innbefatter stønad til enslig mor eller far, tilleggsstønader tiltak, 
AAP og enslige samt tiltakspenger.  
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Det legemeldte sykefraværet økte i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før. Det er 
Koronapandemien og tilhørende smitteverntiltak som har medført en økt andel diagnoser knyttet til 
luftveislidelser, som også forklarer mesteparten av økningen i sykefraværet. Sigdal utmerker seg med 
sykefravær nær snittet for Vest-Viken og landet, mens sykefraværet i Modum og Krødsherad ligger 
noe høyere. 
 

 
Per 30. september 2020 var det 3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år som mottok AAP. 
Antall personer som mottar AAP øker gjennom store deler av 2020. Dette står i kontrast til utviklingen i 
2018 og tidlig 2019, hvor antall mottakere ble kraftig redusert. Regelendringene som ble innført i 
forbindelse med koronapandemien kan føre til økt tilgang, samtidig som avgangen reduseres. Begge 
deler vil isolert medføre at beholdningen stiger. Sigdal har også er en andel som ligger nær snittet for 
Vest-Viken og landet, mens Modum og Krødsherad har en noe høyere andel personer som mottar 
AAP.  

Ser man kun på mottakere under 30 år er det kun Modum som har en noe høyere andel enn snittet, 
Sigdal ligger omtrent på snittet, mens Krødsherad har hatt en klart lavere andel enn de andre det siste 
året. For denne gruppen ser man imidlertid store variasjoner i de minste kommunene som følge av at 
det dreier seg om relativt få personer. 
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Per 30. september mottok 10,4% av befolkningen mellom 18-66 år uføretrygd. Antall og andel 
personer som mottar uførepensjon har økt både for landet som helhet og for region Vest-Viken i 
perioden 2016-2020. Modum har iden høyeste andelen i regionen, men også Sigdal og Krødsherad 
har en høyere andel enn snittet for landet og Vest-Viken. 

Andelen unge under 30 år er naturlig nok lavere, men også her ser man en økning over tid i andelen 
som mottar uførepensjon. Både Modum og Sigdal har en høyere andel enn landet og Vest-Viken, 
mens i Krødsherad er andelen lav og har vært relativt stabil over tid.  
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Andelen sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 66 år har vært stabil i perioden 2016-2019 både for 
landet totalt og for region Vest-Viken. I Modum og Krødsherad er imidlertid andelen som mottar 
sosialhjelp høyere enn snittet for landet og Vest-Viken. Dette gjelder både for unge mellom 18-24 år 
og for alle mellom 18-66 år.  

Oversikt over pendlermønsteret i kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum  

Krødsherad  

 

 
 
Modum 
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Sigdal  

 

6.0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I DAG. 
Krødsherad, Modum og Sigdal kommune samarbeider i dag gjennom både formelle og uformelle 
organ.   

De formelle er blant annet:  

 Felles barneverntjeneste for Midt-Buskerud  
 Felles voksenopplæring  
 Felles bibliotektjeneste  
 Felles PPT 
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I tillegg har Modum og Sigdal formelt samarbeid innen 

 Folkehelsesatsing  
 SAPH-samarbeid (bl.a. Rask psykisk helsehjelp)  

Krødsherad og Modum har felles jordmortjeneste.  

Uformelt samarbeid mellom NAV-kontorene i dag 
Kontorene har tilbud om å delta i felles møter på NAV Modum med veiledere og rådgivende lege om 
oppfølging av sykmeldte, og tilbud om å være med på annen felles fagopplæring på Modum ved 
behov. Samarbeidet per i dag er ad hoc preget.  

7.0 ØKONOMI 
Budsjett 2020  
 
Til sammen har kontorene i 2020 kr 13,6 mill. i samlet budsjett. Fra statlig 
side forventes bevilgningene å være de samme. Bevilgningene er imidlertid avhengig bevilging fra 
direktorat og regjering. I tillegg har vi fått ekstra budsjettmidler i mai og juni i forbindelse med 
koronapandemien. Kontorene samarbeider her om en stilling.  
 
Modum har tilleggsbevilgninger på kr 2,44 mill som går til beslutter, markedskontakt, arbeid med unge 
under 30 år og individuell oppfølging Alle kontorene har fått tildelt midler til oppfølging av unge 
mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), dette etter andel unge under 30 år som mottar 
arbeidsavklaringspenger.   
  
 
Økonomisk «situasjon» ved kontorene  
Direktoratet kom for budsjett 2019 med justeringer i ressursfordelingsmodell, og disse prinsippene ble 
videreført i Vest-Viken. De tre kontorene fikk noe mindre etter ny modell, og budsjettene for alle 
kontorene var krevende.  
   
Kommentar til kontorenes ståsted i dag – budsjettmessig.   
 
Sigdal:  
Etter innføring av ressursfordelingsmodell fra 2019 er budsjettsituasjonen krevende for Sigdal. Knapt 
budsjett, ikke tilstrekkelige midler til drift.  
P.g.a. krav til kompetansemiljø og størrelse, får ikke kontoret budsjettmidler knyttet til satsinger på 
ungdom, markedskontakt, beslutter, Utvidet oppfølging, individuell oppfølging etc.  
 
Krødsherad  
Etter innføring av ressursfordelingsmodell fra 2019 hadde Krødsherad i 2019 et knapt budsjett. P.t. 
mer enn tilstrekkelig budsjett da erstatning for NAV-leder ikke er ansatt, da det avventes 
samarbeidsløsning. Har lånt 20% medarbeider fra Ringerike.   
P.g.a. krav til kompetansemiljø og størrelse, får ikke kontoret budsjettmidler knyttet til satsinger på 
ungdom, markedskontakt, beslutter, Utvidet oppfølging, individuell oppfølging etc   
 
Modum  
Knapt budsjett, med samarbeid/flere på laget får de større kraft med samlet budsjett  
P.g.a. størrelse/kompetanse/miljø har kontoret i 2020 tildeling av budsjettmidler til beslutter, 
markedskontakt, ungdom og er et av tre kontor i region som har individuell oppfølging.  
 
 
 
 
 
Fordeling statlig/kommunalt ansatte 2020 – fordelingsnøkkel utgifter stat/kommune for 2020.   
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NAV Krødsherad har ikke erstattet statlig NAV-leder eller personen som fungerer som leder per nå.  
 
Totalt har kontorene 20,6 årsverk på statlig side og 15,1 på kommunal. Totalt 36,7 stillinger. 
Fordelingsnøkkel på kostnader følger antall ansatte. NAV-leders lønn fordeles normalt med 50/50 på 
stat/kommune, for mindre kontor er det avtalt egne satser som for Sigdal og Krødsherad.   
I forhold til fordelingsnøkkel har Modum flere statlige ansatte enn kommunale, og staten dekker 
således mer av NAV-kontorets utgifter enn det kommunen gjør. For Krødsherad skyldes overvekt av 
kommunal andel av stillinger at det ikke ble tilsatt ny statlig medarbeider når tidligere NAV-leder ble 
pensjonist. 
 
Besparelse ved vertskommunesamarbeid 
Formålet med å utrede et samarbeid om NAV i de tre kommunene er å sikre at innbyggerne i Sigdal, 
Krødsherad og Modum får relevante og helhetlige tjenester av god kvalitet innenfor de politiske og 
økonomiske rammene til både stat og kommune.  
Hovedgevinsten ligger i redusert sårbarhet og mer robust kompetansemiljø, fremfor økonomisk 
innsparing. Det forventes noe stordrift mellom kontorene for driftskostnader, men her har alle tre hatt 
knappe budsjett i 2019 og til dels 2020, slik at det sannsynligvis ikke ligger vesentlig gevinst som 
kan tas ut her.   
På kommunal side er det forventninger om å kunne redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp som 
følge av et større faglig miljø og lik tolkning av regelverk/rutiner. Modum har allerede etablert Digisos- 
digital søknad på sosialhjelp. Dette bidrar til å spare tid, portoutgifter og materiell. 
Størst gevinst får kanskje brukerne i de to minste kommunene som vil nyte godt av bevilgninger og 
satsinger de i dag ikke får være del av. Evt. innsparing i administrative ressurser forventes vekslet om 
til styrket oppfølging av brukerne i alle kommunene, noe brukerne i alle tre kommuner vil tjene på.  
 
Økonomisk besparelse kan knyttes til reduksjon i antall NAV-
ledere, reduserte husleiekostnader ved evt samlokalisering, og sannsynligvis noen driftskostnader ved 
stordrift.  Dette er imidlertid en innsparingseffekt som lengere sikt. Erfaringsmessig har det vært noe 
innsparinger på sosialbudsjettet og på lederutgifter.  
 
  

8.0 FORDELER, ULEMPER OG MULIGHETER I ET UTVIDET 
SAMARBEID  
Det ble satt ned tre arbeidsgrupper som skulle se på fordeler og ulemper ved å innføre en 
vertskommunemodell for Modum, Sigdal og Krødsherad innenfor NAVs tjenester til befolkningen.  

Prosjektgruppen hadde et oppstartmøte med tillitsvalgte og verneombud ved de tre involverte 
kontorene den 2. september 2020.  
 

To modeller ble skissert;  

Null-alternativ – dvs. slik det er i dag med tre NAV-kontorer, egne ledere og separate driftsbudsjett.  
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Vertskommunemodell - Vertskommunesamarbeid er en form for interkommunalt samarbeid der en 
eller flere kommuner delegerer oppgaver og/eller myndighet til en kommune (vertskommunen) etter 
avtale.  
 
Fordelene ved endret kontorstruktur blir til ulemper ved at kontorene driftes slik de gjør i dag og 
omvendt så vil fordelene ved dagens struktur være noe man kan miste ved at man får en 
vertskommunemodell. 
  

Mandatet til gruppe 1: 

Arbeidsgruppe 1 skal identifisere områder for brukerne som vil bli påvirket som følge av endret 
kontorstruktur.  Arbeidsgruppen skal beskrive fordeler og ulemper ved endringene.  

Fordeler: 

 Flere medarbeidere gir flere som jobber innenfor samme fagområde. Vanskelige og 
sammensatte problemstillinger blir vurdert av flere veiledere og dette kan igjen gi bedre 
løsninger for den enkelte bruker. Man får en likere skjønnsutøvelse og likere praksis, som 
igjen øker rettsikkerheten til brukerne.   

 Ved at man har flere medarbeidere gir det i tillegg mulighet til en større grad av spesialisering 
og dette gir igjen bedre mulighet for den enkelte medarbeideren til å sette seg godt inn i det 
fagfeltet man skal jobbe med. Det blir enklere å holde seg oppdatert på det som skjer av 
utvikling når man ikke skal følge med på mange fagområder samtidig.   

 Veiledere med høy kompetanse på spesifikke felt gir trygghet i rollen. Veilederne kjenner 
bedre til handlingsrommet som finnes innenfor lovverket, og brukerne får mer individuelt 
tilpasset, samt riktigere, bistand.   

 Et annet eksempel er CV-kurs og jobbsøkerkurs for arbeidssøkere. Gruppetiltak frigjør igjen 
tid til å følge opp de med større bistandsbehov tettere. 

 Med et vertskommunesamarbeid vil også mulighetene for å opprette kommunale tiltak øke. I 
dag er det en mangel på slike tiltak i alle tre kommunene, men behovet er stort.   

Ulemper: 

 Fleksibiliteten som er på de minste kontorene i dag kan bli noe redusert. Små kontorer har 
bedre evne til å omprioritere ressurser raskt og fordele ressurser dit det er behov for det i 
spesielle situasjoner.   

 Ved at det blir større spesialisering av fagområder kan brukerne i Sigdal og Krødsherad, som 
har behov for sammensatte tjenester fra NAV, oppleve det som negativt å forholde seg til mer 
enn én NAV-veileder.    

 Faste møter som småkontorene har med samarbeidspartnere, kan bli vanskelig å overholde 
når det blir et kontor som skal forholde seg til samarbeidspartnere i tre kommuner.  

Mandatet til gruppe 2: 

Arbeidsgruppe 2 skal identifisere områder internt i organisasjonen som vil bli påvirket som følge av  
endret kontorstruktur. Arbeidsgruppen skal beskrive fordeler og ulemper ved endringene. 

Fordeler: 

 Det vil være fordeler ved at flere veiledere har tilgang til opplysninger i saker som bør drøftes i 
større fagmiljøer for å sikre objektivitet.  Det vil også være med på å hindre at en bruker 
“shopper” sosialhjelp i nabokontorer. Inhabilitet blir også enklere å løse med flere veiledere i 
like roller.   

 Det vil være enklere å ivareta kompetanse og drift ved fravær da man har flere som har like 
roller og dermed den samme kompetansen.   
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 Det vil ikke være kontorer hvor det bare er en med lederansvar.  Med flere som har 
lederansvar blir det et bredere beslutningsgrunnlag ved viktige avgjørelser.  Øverste leder vil 
ha noen å diskutere lederoppgaver med og vil også kunne delegere noe av ansvaret til 
mellomledere.  Mellomledere vil kunne bruke en større del av rollen sin til å være gode faglige 
støttespiller enn det en enhetsleder klarer.   

 Et større fagmiljø gir større bredde i diskusjoner og det er mulig å gi enkelte ansatte ansvaret 
for å følge med på utviklingen innenfor mindre fagområder sånn at ikke alle trenger å bruke 
mye tid på å følge med på alt som skjer.    

 Det vil også være mulig for medarbeidere å jobbe mere dedikert med oppfølging av enkelte 
sårbare grupper som f.eks. ungdomsteam.    

 Det er enklere å systematisere opplæring og man får mengdetrening ved innlæring av nye 
oppgaver og nye systemer.   

 Det kan være bra for arbeidsmiljøet med flere ansatte ved at det vil gi en større spredning i 
mennesketyper og et større sosialt spillerom for den enkelte ansatte.   

 Lederrollen blir tydeligere, lettere å ha tid til å følge opp enkeltmedarbeidere.    
 Ledere slipper å bytte mellom ulike roller hvor det kan være vanskelig å trekke naturlige linjer. 

Er du leder eller saksbehandler i faglige diskusjoner på områder hvor du også har rollen som 
saksbehandler.   

 Lederne på småkontorene slipper å forholde seg til den umulige oppgaven det er å skulle ha 
alle lederoppgaver samtidig som det forventes at man følger opp enkeltbrukere.    

Ulemper: 

 Det er økt fare for at opplysninger om brukere blir delt med ansatte som strengt tatt ikke 
trenger de for å utføre jobben sin.   

 Ved fravær vil saksbehandlere ved et lite kontor ofte kjenne hverandres saker godt i og med at 
saker diskuteres på tvers av fagområder internt i kontoret.   

 Veiledere ved mindre kontor jobber mer som generalister og kan ofte mye om flere 
fagområder. Variasjonen oppleves av noen som god. Kan også føre til raskere 
saksbehandling og mer helhetlig for brukere med sammensatte utfordringer.    

 Ved å lede flere kan noe av nærheten til de ansatte bli borte og det kan bli vanskeligere å se 
alle.    

 Større ansvarsområde for enhetsleder å forholde seg til administrasjonen til tre kommuner 
med økonomisk ansvar i alle tre 

Mandatet til gruppe 3: 

Arbeidsgruppe 3 skal identifisere områder innen markedsarbeid som vil bli påvirket som følge av 
endret kontorstruktur. Arbeidsgruppen skal beskrive fordeler og ulemper ved endringene. 

Fordeler: 

 Felles merkantil stilling som kan registrere alle på tiltak, registrere formidling osv.  
 En dedikert markedsveileder som kontakter arbeidsgivere, tar møter og ordner det praktiske 

der når veilederne har kandidater til stillinger.  Dette er en rolle flere veiledere ikke føler seg 
komfortable i.  

 En ansatt som har rollen markedsveileder kan i større grad drive oppsøkende virksomhet for å 
følge opp og pleie arbeidsgiverkontakten.  Vedkommende vil i tillegg få god kunnskap om 
arbeidsmarkedet i de tre kommunene.   

 Rollen som markedsveileder kan også gjøre at man har et nøytralt forhold til brukere som er 
aktuelle for arbeidsgivere.  Ser kanskje muligheter som oppfølger ikke ser.   

 Mulighet for å ha flere markedsveiledere som kan utveksle tanker og erfaringer.  

Ulemper: 

 Man kan miste lokal kunnskap om kommunen og arbeidsmarkedet, samt den personlige 
kontakten, i og med at noen veiledere skal jobbe på større områder.  
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 Det kan bli større geografisk avstand til arbeidsgivere.   

 
8.1 Brukermedvirkning 
Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen:  
 

 «Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å 
uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.» 
  

Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av 
tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs 
tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.   

 
Det er NAV-leder som eier og setter sammen sin brukermedvirkningsarena. 
Det å sette sammen et utvalg eller råd som matcher de utfordringene kontoret står overfor blir viktig. 
Representantene som skal rekrutteres bør gjenspeiles i det behovet NAV-kontoret har, og hvilke 
brukere kontoret trenger råd fra. Brukermedvirkningsarenaen kan bestå av deltakere fra ulike 
organisasjoner, arbeidsgivere, aktører for tilrettelegging, og andre instanser som er relevante for det 
enkelte NAV-kontor.  
Leder av NAV Sigdal og NAV Modum har vært i kontakt med næringsrådet og næringshagen som 
stiller seg positive til et felles NAV-kontor for de tre kommunene.  
 
Per i dag har ingen av kontorene et fungerende brukerutvalg.  
Ved etablering av et vertskommunesamarbeid vil brukermedvirkning bli viktig, og det kan bli en driver i 
arbeidet med å etablere gode helhetlige tjenester i de tre kommunene.  
  

9.0 ERFARINGER FRA NAV NUMEDAL OG NAV HALLINGDAL  
Hallingdal: 
Melder om gode erfaringer med et vertskommunesamarbeid, hvor de samlokalisert på Gol.  
Internt: De ansatte har fått en sterk tilhørighet til NAV Hallingdal. De legger vekt på følgende faktorer: 
et større fagmiljø, flere kollegaer og et styrket arbeidsmiljø. De opplever det positivt å ha flere å spille 
på og har fått frigjort ressurser til brukeroppfølging. Nyrekrutteringer viser at de har fått en mer attraktiv 
arbeidsplass som flere søker jobb hos. 
 
Brukere/tjenester: Det har vært en betydelig nedgang av sosialhjelpsutbetalinger etter 
sammenslåingen. Dette kommer bl.a. av tydelige rutiner, lik praksis, større rom for faglige diskusjoner 
og økte muligheter for å jobbe med å gjøre bruker selvforsørget. Videre har de fått en tydeligere rolle i 
kontakten med arbeidsmarkedet. De opplever å ha fått et bedre samarbeid og posisjon ut mot 
næringslivet etter vertskommunesamarbeidet startet og de kunne ha flere ressurser på området.  
Tjenestene kan nå spisses bedre, for eksempel opprettelsen av ungdomsteam og i arbeidet med 
økonomi/gjeldsrådgivning. 
 
NAV Hallingdal har fortsatt lokasjoner i alle 6 kommuner. De har åpent drop-in 1 dag i uken (10-14) i 
hver kommune og ellers planlagte samtaler i brukers hjemkommune. Det er lite henvendelser som 
ikke er planlagte samtaler, og drop-in oppleves som et stort ressursuttak som ellers kunne bli brukt til 
oppfølging. 
 
Numedal: 
Har oppsummert samme gode erfaringer som Hallingdal. 
 
Internt: Det har vært god medvirkning fra de ansatte i forkant av vertskommunesamarbeidet, og alle 
har følt seg involvert. De er fornøyde med å ha et større fellesskap både faglig og ellers. Viktig å ha 
overlappende kompetanse på fagområder for å unngå sårbarhet. På grunn av plassmangel/reisevei 
sitter de ansatte fortsatt plassert i de ulike kommunene. De fleste møtene gjøres digitalt. 
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Brukere/tjenester:  
Også i Numedal har utgifter til sosialhjelp gått ned som følge av et større faglig miljø og lik tolkning av 
regelverk/rutiner. NAV Numedal har fra 2013 kun hatt drop-in i Rollag. Flesberg og Nore og Uvdal har 
kun hatt åpent for planlagte samtaler. Dette er gjort fordi det er viktigst for bruker å snakke med den 
rette på kortest mulig tid, og fordi det er dyrt å sette av ressurser til mottak, hvor veilederne må vente 
på brukerne. 
 

10. ANBEFALING  
Formålet med å utrede et samarbeid om NAV i de tre kommunene er å sikre at innbyggerne i Sigdal, 
Krødsherad og Modum får relevante og helhetlige tjenester av god kvalitet innenfor de politiske og 
økonomiske rammene til både stat og kommune.  
 
Ønsket effekt av et samarbeid er følgende: 
 

 Enhetlige NAV-tjenester i de tre kommunene for brukere, arbeidsgivere og 
samarbeidspartnere  

 Økt faglig kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, ansattes 
kompetanse, ledelse etc.)  

 Felles bedriftskultur  
 Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, kompetanse og 

kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, samt ledelse)  
 Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser  
 Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest  
 Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler/tiltak (stat/kommune)  

 
 
  
Dagens organisering opprettholdes 
Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens 3 NAV-kontor, med lokale NAV-ledere som 
rapporterer til eiere (både stat og kommune), og med separate driftsbudsjett. Dette gir det enkelte 
NAV-kontor relativt stor grad av autonomi, lokalt handlingsrom og nærhet til brukere og kommunale 
samarbeidspartnere. Men for spesielt små NAV-kontorer er det begrensninger med tanke på 
kapasitet, rettsikkerhet, sårbarhet, fagkunnskap og økonomi.  
Bortfall av garantikontorordningen 
Som del av etableringen av NAV fra 2007 og fremover, ble det innført en garanti for 
minimumsbemanning ved at ingen NAV-kontor skulle ha mindre enn 3 årsverk. Fra 2014 bortfalt 
denne ordningen, noe som gir sårbarhetsutfordringer for små kontorer. 
 
Vertskommunemodell  
Vertskommunesamarbeid er en form for interkommunalt samarbeid der en eller flere kommuner 
delegerer oppgaver og/eller myndighet til en kommune (vertskommunen) etter avtale. Kommunen som 
utpekes som vertskommune utfører oppgavene på vegne av deltagerne i samarbeidet, men uten at 
det politiske ansvaret overføres. 
 
NAV-kontorene utøver formell myndighetsutøvelse ved å fatte enkeltvedtak. Det er kun gjennom å 
velge en vertskommunemodell etter Kommuneloven kap. 5A, §§28-1a-28-1 k, (kap 20 i ny 
Kommunelov fra 1.7 2019) at kommunene har adgang til å delegere myndighetsutøvelse til andre enn 
kommunen selv. Dermed er det denne modellen som er aktuell for interkommunalt samarbeid om 
NAV-kontor. 
 
Det nærmere innholdet i samarbeidet skal reguleres i egen avtale. Kommuneloven inneholder noen 
minimumskrav til hva avtalen skal regulere. Utover dette er det opp til partene selv å avtale det 
nærmere innholdet. 
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Resultatet av utredningen viser, slik prosjektgruppen ser det, at vertskommunemodellen vil være den 
mest hensiktsmessige modellen for alle tre kommunene. På bakgrunn av dette anbefaler 
prosjektgruppen en endring av dagens organisering til vertskommuneorganisering. 
 
Det er mulighetene en større organisasjon gir til utvikling av gode tjenester til tjenestemottaker som 
ligger til grunn for prosjektgruppas anbefaling, og også ut fra overveiende positive tilbakemeldinger fra 
de ansatte.  
 
De viktigste faktorene for anbefalingen er følgende: 

 Kvalitativt bedre tjenester for brukerne i hele tjenesteområdet  
 Kvaliteten på tjenesteproduksjonen antas å kunne heves for ulike målgrupper. En samlet 

organisasjon får større fagmiljø på ulike områder, og det vil bli rom både for generalister og 
spesialister  

 Mindre sårbarhet i tjenesteproduksjon  
 Reduksjon av sårbarhet er et moment som både ledere og ansatte har løftet fram som et viktig 

argument for å etablere et vertskommunesamarbeid. Større fagmiljø med høyere kompetanse 
til å bistå bruker, krever en organisasjon av en viss størrelse med volum på oppgavene. 

 Mer enhetlig myndighetsutøvelse og bedre ivaretagelse av rettsikkerhet  
 Bedre muligheter for spesialisering og faglig utvikling for ansatte  
 Grunnlag for mer effektiv og rasjonell drift 

 
 
Lokalisering 
 
Her må det skrives. 



SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Per Arne Lislien Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 20/1478     
 
Saken behandles av   
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Ny modell for næringsutvikling - intensjonsavtale 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Sigdal kommune slutter seg til Intensjonsavtalen mellom partene i Sigdal Næringsforum.  
2. Kommunedirektør bes gå i videre forhandlinger med partene for å sikre en endelig avtale, og en 

partnerskapsavtale med ny organisasjon, senest innen juni 2021. 
3. Det fremmes ny sak om kommunens økonomiske bidrag til endelig samarbeidsmodell innen juni 

2021, herunder bruk av gjenstående midler fra fond. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Intensjonsavtale datert 25. februar 2021 
  
Saksutredning  
Konklusjon 
Det er behov for en organisering som ivaretar behovet for en mer fremtidsrettet samordning av nærings- 
og utviklingsarbeidet i Sigdal kommune. En organisering som samler alle parter i næringslivet, og en 
samordningsmodell med Sigdal kommune blir et verktøy for hele Sigdalssamfunnet. Denne organiseringen 
sikrer også en videreføring av Sigdal Utvikling over i en mer permanent form. Kommunedirektøren foreslår 
derfor at kommunen slutter seg til intensjonsavtalen, som partene i Sigdal Næringsforum har sluttet seg til, 
hvor det planlegges for innføring av en endelig organisasjonsmodell, partnerskapsavtale med Sigdal 
kommune og en endelig avtale mellom partene 1. mai 2021. 
 
Bakgrunn 
I sak 20/1478 om Etablering av samvirkeforetak for næringsutvikling gjorde kommunestyret den 17.12.20 
flg vedtak: 



  
«Kommunedirektøren gis fullmakt til å engasjere prosjektleder i inntil 6 måneder for videreføring av 
«Sigdal Utvikling». Prosjektleder skal i tillegg organisere prosessen med etablering av en ny 
Samvirkemodell for samarbeid mellom kommunen og ulike næringsaktører. Arbeidet skal være 
gjennomført innen juni 2021. Det fremmes ny sak om kommunens økonomiske bidrag til 
samarbeidsmodell innen juni 2021. Finansiering: midler avsatt til næringsutvikling i budsjett 2021 Det 
forventes at Sigdal Utvikling også kan bistå i arbeidet med boligutvikling. Det settes mål for prosjektet, og 
det gis årlig rapport til kommunen». 

 
I sak 96/20 om Utviklingsavtale med Buskerud Næringshage gjorde Formannskapet den 10.09.20 følgende 
vedtak:  
«Saken sendes tilbake til administrasjonen v/kommunedirektøren for at utvidede strategiske drøftelser 
kan gjøres sammen med Sigdal Næringsforum. Etter dette fremmes ny sak for formannskapet og det tas 
sikte på at saken kommer til ny behandling på første formannskapsmøte».  
 
Med bakgrunn i disse to sakene, og utarbeidet intensjonsavtale i Sigdal Næringsforum fremmes derfor sak 
om tilslutning til nevnte intensjonsavtale. 
 
Følgende aktører i Sigdal Næringsforum har sluttet seg til intensjonsavtalen: 
Sigdal Industriforening  
Prestfoss handels- og næringsforening  
Sigdal og Eggedal Bondelag  
Sigdal – Eggedal Skogeierlag 
VisitSigdal  
 
Fremdriftsplan 
Partene i Sigdal Næringsforum tar sikte på å ferdigstille arbeidet med ny organisering av nærings- og 
utviklingsarbeidet i Sigdal kommune innen 1. mai 2021. Det tas videre sikte på å fremme ny sak for 
kommunestyret 29. april 2021 med forslag til partnerskapsavtale og endelig samarbeidsavtale  
 
Organisasjonsform  
Det er en overordnet målsetting for Sigdal Næringsforum å ende opp med kun en operativ organisasjon for 
nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. Det skal derfor fokuseres spesielt på om Visit Sigdal AS kan 
omstruktureres til et selskap som tilfredsstiller denne målsettingen. Alternativt vil det etableres et nytt 
samvirkeforetak. Videre inkluderer også denne målsettingen en felles medlemsskapsmodell tilpasset de 
ulike aktørene i næringslivet.  
 
Formål 
Nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal er i dag organisert gjennom en rekke ulike organisasjoner, selskap 
og sammenslutninger med ulike formål, medlemslister og kontingenter. En rekke næringsaktører er 
medlemmer i to eller flere organisasjoner. Sigdal Næringsforum fungerer som en overbygning der alle 
disse aktørene møtes sammen med kommunen, og diskuterer felles anliggende. Sigdal Næringsforum er i 
dag ikke en juridisk organisasjon, men en delingsarena og plattform for koordinering. Møtene organiseres i 
regi av kommunen, for å sikre at nærings- og utviklingsarbeidet forankres på en best mulig måte. Sigdal 
Næringsforum har pr i dag ingen økonomisk aktivitet, ingen konto og ingen ansatte. Forumet har hatt 
ujevn møtefrekvens, tidligere ca. hver annen måned og i senere tid en til to møter per måned. 



Etablering av et samvirkeforetak eller en videreutvikling av VisitSigdal AS, under nytt navn og eierskap, vil 
gi mulighet til å samle mange aktører innenfor samme organisasjon, og gjøre nærings- og 
utviklingsarbeidet i Sigdal bedre samordnet og mer handlekraftig. Målsettingen med organiseringen, 
uavhengig av valg av organisasjonsform, er at Partene skal ha lik innflytelse på arbeidet i Sigdal 
Næringsforum. 

 

Vurdering 
Det er diskutert ulike former for næringssamarbeid i Sigdal kommune de siste årene. Etablering av et 
selskap med utgangspunkt i Sigdal Næringsforum ses på som et aktuelt og samlende tiltak. Det faktum at 
partene i Sigdal Næringsforum har sluttet seg til en intensjonsavtale gjør at Sigdal kommune bør gjøre det 
samme for å sikre tilstrekkelig momentum i den videre prosessen frem mot en endelig organisasjonsform, 
en endelig avtale mellom partene og en endelig partnerskapsavtale, som blant annet inkluderer en 
fremtidig finansiell struktur for nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. En viktig premiss i arbeidet 
fremover vil være at initiativtakerne evner å skape entusiasme for en kraftsamling av næringslivet i Sigdal 
og finne en finansieringsmodell som fungerer og rekrutterer medlemmer. Dette vil være avgjørende for å 
nå målet om en organisasjon som også kan ta ansvar for videreføring av arbeidet fra prosjektet Sigdal 
Utvikling over i en ny og mer permanent modell. 
 
 
 



INTENSJONSAVTALE 

 

Mellom 

 

Sigdal Industriforening    org.nr. 889 717 432 

 

Prestfoss nærings- og handelsforening ________________ 

 

VisitSigdal AS     org.nr. 984 049 854 

 

Sigdal og Eggedal Bondelag   org.nr. 984 086 784 

 

Sigdal – Eggedal Skogeierlag   org.nr. 976 088 794 

 

Sigdal kommune    org.nr. 964 962 766 

 

heretter benevnt enkeltvis som «Part» og samlet som «Partene», er det inngått følgende 

intensjonsavtale:  

 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL  

Sigdal Næringsforum har i lengre tid arbeidet med en mulig ny organisering av næringslivet i 

Sigdal. Behovet for å samle krefter og se sammen inn i fremtiden er pekt på som en av de 

viktigste elementene for å utvikle Sigdal videre innenfor strategien; Sigdal utvikler vi 

sammen | bo - leve - skape.  

Kommunestyret i Sigdal gjorde 17. desember 2020 et vedtak, der de ber om at nærings- og 

utviklingsarbeidet i Sigdal kommune samordnes i en fremtidsrettet organisering, herunder 

også en videreføring av Sigdal Utvikling. Arbeidet med ny samarbeidsmodell skal være 

gjennomført innen juni 2021. 

Næringsarbeidet i Sigdal er i dag organisert gjennom en rekke ulike organisasjoner, selskap 

og sammenslutninger med ulike formål, medlemslister og kontingenter. En rekke 

næringsaktører er medlemmer i to eller flere organisasjoner. Sigdal Næringsforum fungerer 

som en overbygning der alle disse aktørene møtes sammen med kommunen, og diskuterer 

felles anliggende. Sigdal Næringsforum er i dag ikke en juridisk organisasjon, men en 

delingsarena og plattform for koordinering. Møtene organiseres i regi av kommunen, for å 

sikre at nærings- og utviklingsarbeidet forankres på en best mulig måte. Sigdal 

Næringsforum har pr i dag ingen økonomisk aktivitet, ingen konto og ingen ansatte. 

Forumet har hatt ujevn møtefrekvens, tidligere ca. hver annen måned og i senere tid en til 

to møter per måned.  



Sigdal kommune har i dag sekretariatfunksjonen og forumet har bestått av: 

• Ordfører Sigdal kommune (leder) 

• Kommunedirektør 

• Sigdal Industriforening  

• Prestfoss handels- og næringsforening 

• Visit Sigdal AS 

• Sigdal og Eggedal Bondelag 

• Sigdal – Eggedal Skogeierlag 

• Buskerud Næringshage AS (tidligere sekretariat) 

• Sigdal Utvikling (prosjektdeltager) 

Partene er i samtaler om å komme frem til en bindende samarbeidsavtale om en ny 

organisering av nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal, som beskrevet i punkt 2 nedenfor.  

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Partene frem til en bindende avtale om 

samarbeid er inngått, eller frem til denne avtalen opphører uten at en bindende avtale er 

inngått, jf. punkt 5 nedenfor. 

 

2 ETABLERING AV NY ORGANISERING  

Det er diskutert ulike former for nærings- og utviklingssamarbeid i Sigdal kommune de siste 

årene. Etablering av en samlet overordnet organisering for nærings- og utviklingsaktørene 

peker seg ut som et vesentlig virkemiddel. Det er ønskelig fra Partene sin side at 

samarbeidsformen Sigdal Næringsforum omdannes til et selskap som ivaretar denne rollen 

for fellesskapet. 

Etablering av et samvirkeforetak har blitt lansert som en aktuell løsning. Alternativt ønsker 

Partene at det utredes hvorvidt en videreutvikling av aksjeselskapet VisitSigdal AS til et 

samlende selskap for nærings- og utviklingsarbeidet utredes. Deltakerne i Sigdal 

Næringsforum ønsker å vurdere disse to organisasjonsformene og benytte seg av erfaringer 

fra blant andre Kongsberg Næringsforum SA for både innhold og organisasjonsmodell.  

Etablering av et samvirkeforetak eller en videreutvikling av VisitSigdal AS, under nytt navn 

og eierskap, vil gi mulighet til å samle mange aktører innenfor samme organisasjon, og gjøre 

nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal bedre samordnet og mer handlekraftig. En viktig 

premiss vil være at initiativtakerne evner å skape entusiasme for en kraftsamling av 

næringslivet, og finne en finansieringsmodell som fungerer og rekrutterer medlemmer. 

Dettet vil også være avgjørende for å nå målet om en organisasjon som kan ta ansvar for 

videreføring av arbeidet fra prosjektet Sigdal Utvikling over i en ny og mer permanent 

modell. 

Målsettingen med organiseringen, uavhengig av valg av organisasjonsform, er at Partene 

skal ha lik innflytelse på arbeidet i Sigdal Næringsforum.  



Når det gjelder det økonomiske bidraget til fremtidig organisasjonsmodell er det en klar 

oppfatning hos Partene at den enkelte Part, og den enkelte Part sine medlemmer, har ulik 

evne til å yte økonomisk bidrag. Dette skal hensyntas i utforming av den endelige 

samarbeidsavtalen. 

Det økonomiske og juridiske ansvaret som følger med fremtidig organisasjonsmodell skal i 

utgangspunktet følge prinsippet om lik innflytelse, men avvik fra dette prinsippet kan 

avtales i den endelige samarbeidsavtalen. Det er Partenes oppfatning at det oppnås 

løsninger som tilpasses og er til det beste for den enkelte Part. 

3 NÆRMERE OM SAMARBEIDET   

I perioden frem til en bindende samarbeidsavtale inngås, er Partene enige om å 

gjennomføre de aktiviteter som fremgår av vedlagte Fremdriftsplan. Fremdriftsplanens 

hovedpunkter er som vist under:  

• Målsetting om implementert ny organisering og bindende samarbeidsavtale –  

1. mai 2021 

• Beslutning om ny organisering og finansieringsmodell av kommunestyret i Sigdal – 

25. mars 2021 

• Fremme sak til behandling i formannskapet i Sigdal – 1. mars 2021, for behandling 

11. mars 2021. 

• Partene gir sin tilslutning til denne Intensjonsavtale senest 28. februar 2021. 

• Hovedinnhold og organisasjonsmodell for ny organisering av nærings- og 

utviklingsarbeidet i Sigdal, inklusiv organisering av Sigdal Utvikling II legges frem for 

Sigdal Næringsforum 25. februar 2021. 

 

4 KOSTNADER  

Kostnader som eventuelt pådras frem til en bindende samarbeidsavtale inngås dekkes av 

den enkelte Part. 

 

5 VARIGHET  

Denne avtalen gjelder frem til en blindende samarbeidsavtale mellom Partene er inngått 

senest 1. mai 2021.  

Denne avtalen opphører automatisk dersom en bindende samarbeidsavtale mellom Partene 

ikke er inngått innen 1. juli 2021. Ved slikt opphør er Partene ikke lenger bundet til et videre 

samarbeid som beskrevet i avtalen.  

 



6 UTTREDEN AV INTENSJONSAVTALE  

Dersom en Part ønsker å tre ut av denne avtalen, før opphør av avtale jf punkt 5 ovenfor, 

skal dette søkes løst i minnelighet. En Parts fratreden fra denne avtalen skal ikke være til 

hinder for at de øvrige Partene fortsetter arbeidet mot en endelig samarbeidsavtale.  

Dersom Partene ønsker å oppløse denne avtalen med bakgrunn i at en eller flere av Partene 

ønsker å tre ut av avtalen, skal dette søkes løst på en sånn måte at arbeidet hos den enkelte 

Part går tilbake til sin opprinnelige form før inntreden i denne avtalen. Det er Partenes 

holdning at en eventuell oppløsning av denne avtalen ikke skal skade fremtidig samarbeid 

mellom Partene, ei heller arbeidet i Sigdal Næringsforum slik det fremstår før inngåelse av 

denne avtale. 

 

* * *  

 

Denne avtalen er utferdiget i seks eksemplarer, ett til hver av Partene.  

 

 

Sigdal, den 25. februar 2021 

 

 

______________________   __________________________________    

for Sigdal kommune     for Sigdal Industriforening  

 

______________________   __________________________________   

for Visit Sigdal AS     for Prestfoss nærings- og handelsforening  

 

_________________________  __________________________________    

for Sigdal og Eggedal Bondelag   for Sigdal – Eggedal Skogeierlag  



Vedlegg: 

Fremdriftsplan  
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SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: U63 &18  
Arkivsaksnr.: 20/631     

 
Saken behandles av   
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Salgsbevilling Solumsmoen gård, endring utvidelse netthandel  
 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Solumsmoen Gård v/Torgeir Karlsen gis salgsbevilling for alkohol gruppe 1 (inntil 4.7 prosent) for nettsalg 

fra og med 26.03.2021 til og med 30.09.2024. 

Salgssted:  Solumsmoen gård 

Styrer:    Torgeir Karlsen  
Stedfortreder:   Anne Coventry  
Salgstidspunkt: Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00. 

Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag  
kl. 08.000 – kl. 18.00.  
Salg av alkoholholdig drikk er forbudt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai.  
For øvrig gjelder Alkohollovens bestemmelser om tidspunkt for salg, jfr. § 3-7. 

Utleveringstidspunktet må være innenfor det godkjente salgstidspunktet. 

 
Følgende vilkår settes for å lette kontrollen: 

 Bestilling av alkoholholdig drikk kan ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder 
fullstendige opplysninger om kjøperens navn, adresse og alder. 

 Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdig drikk.  Tidspunktet for 
utleveringen skal være påført kvitteringen. 

 Virksomheten må ha egne rutiner for kontroll av legitimasjon ved hjemkjøring av alkoholholdig 
drikk – legitimasjon skal etterspørres. 

 Kvitteringer for utlevering av alkohol skal arkiveres og være tilgjengelig for kontroll. 
 
Kommunestyret minner bevillingssøker/salgsansvarlig om ansvaret som påhviler i forhold til 
alkohollovgivningen. 
 

 

 

 

 

 



For salgsbevilling fra gårdsutsalget vedtatt i hovedutvalget for helse og sosial sak 18/20 gjøres det 
endring i salgstidspunkt:  
Gårdsutsalget innvilges endret åpningstid: Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. Lørdager og dager før 
helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – kl. 18.00. 
 
Stedfortreder har ikke avlagt kunnskapsprøve, og denne må avlegges innen 01.07.2021. 
 
Salgsbevillingene til Solumsmoen gård v/Torgeir Karlsen org.nr. 816519632 er gitt i henhold til 
alkohollovens §§§ 1-4 a, b og 1-7 a, b, c og f og 3-1b og 3-7.  
 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

 

Vedlegg: Søknad om endring salgsbevilling, nettsalg 

Søknad om endring salgsbevilling, salgstidspunkt  

  Samla saksframstilling salgsbevilling Solumsmoen gård, sak HS 18/20   

 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Bevillingen gjelder salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,7%) produsert på Solumsmoen gård. 

 

Gårdsutsalget innvilges endret åpingstid: Mandag – fredag fra kl. 0800 – 20.00. Lørdager kl. 08.00 – 18.00.  
Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – kl. 18.00. 

Tidligere gitt bevilgning var fra kl. 10.00, og til og med kl. 14.00 på lørdager og dager før søn- og helligdager. 

 

 

Bakgrunn  

Solumsmoen Gård v/Torgeir Karlsen har søkt om endret åpningstid for gårdsutsalget, og utvidelse av salg i 
eget utsalg til også å gjelde nettutsalg gjennom løsningen PickApp. Søknaden gjelder salg av alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (inntil 4,7%) via nettsalg. 
PickApp er en plattform for netthandel, og bestilte varer kjøres ut til kunden.  
 
Søknaden er ikke en tradisjonell søknad om salgsbevilling fra fast utsalgssted, men en bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk – gruppe 1 – over nett. 
 
Det er Alkohollovens § 3.1, 2. ledd som omhandler salg av alkoholholdig drikk gruppe 1: 
 

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, tillatelse 
som nevnt i §3-1a eller bevilling etter §3-1b eller 3-1c.  Det gjelder også der salget skal drives av et 
selskap som helt eller delvis eies av kommune.  Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en 
bestemt type virksomhet. 

 



Lovparagrafen omhandler ikke netthandel spesifikt, men Helsedirektoratet har i sin kommentar til 
ovennevnte § skrevet følgende: 

Alkoholloven har ingen særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal foregå med 
unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. Det har imidlertid 
etablert seg en praksis hvor § 3-1 annet ledd også anses å omfatte bevilling til nettsalg. 

Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. 
alkoholloven § 3-1 andre ledd. Virksomheten må ha bevilling i alle de kommuner hvor alkoholholdig 
drikk skal utleveres. 

Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, henting på varelager og fra 
særskilte utleveringspunkter. Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med utlevering av 
varene. 

Det vises for øvrig til alkoholloven § 1-9, jf. alkoholforskriften kapittel 9 om kontroll. 
 
Videre kommentarer til Helsedirektoratet vedr. netthandel: 

Kommunen har en vid skjønnsmessig adgang som vil kunne innebære at utfallet av en søknad kan 
variere fra kommune til kommune. Forhold som bevillingsmyndigheten må ta hensyn til ved 
behandling av søknad om slik bevilling er blant annet utfordringer knyttet til kontroll med utlevering 
av alkoholholdig drikk. En kommune står fritt til å avslå søknad fra aktører som driver nettsalg med 
utlevering dersom kommunen ikke ønsker slik virksomhet i kommunen. 

 
Helsedirektoratet er spesielt opptatt av at denne salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med 
utlevering av varene. 
I den forbindelse sier de følgende: 

Kommunen kan sette vilkår som kan bidra til å lette kontrollen.  For nettsalg vil det det være særlig 
aktuelt å sette vilkår som bidrar til å sikre at alders- og tidsbestemmelser overholdes og som bidrar 
til at kommunens kontroll med utøvelsen lettes. 

 
Søker har sendt tilsvarende søknad til Krødsherad kommune, og denne behandles i kommunestyret 
18.03.2021. Det er innstilt på positivt vedtak i saken. 
Krødsherad kommune benytter Securitas til å utføre kontroller av salgs- og skjenkebevillinger og vil benytte 
Securitas også ved kontroll av nettsalget da de har noe erfaring fra dette og har utviklet kontrollsystemer 
for nettsalg. Sigdal kommune vil etablere en kontakt med Securitas slik at kontrollene i begge kommuner 
utføres av samme kontrollør. 
 
Videre presiseres det fra Helsedirektoratet at utleveringen skal skje innenfor alkohollovens rammer, og at 
bevillingshaver fører internkontroll med at virksomheten følger alle bestemmelser innenfor lovverket. 
 
Vi har hatt kontakt med Krødsherad kommune om saken, og vi begge er av den oppfatning at vedtaket i de 
to kommunene bør samsvare sett i forhold til at bevillingsinnehaver ikke trenger å forholde seg til to ulike 
vedtak når man krysser kommunegrensen. 
Krødsherad kommune innstiller på unntak fra krav om stedfortreder frem til 31.12.2021, etter søknad fra 
bevillingssøker. Det er ikke søkt om unntak fra krav om stedfortreder i Sigdal. 
Solumsmoen gård fikk innvilget salgsbevilling første gang fra og med 01.07.2018 og det ble i dette vedtaket 
gitt en frist om å avlegge kunnskapsprøve for stedfortreder. Denne er ikke avlagt, og man gir nå en frist på 
tre måneder for avleggelse av prøve.  
 



Sigdal kommune har innhentet uttalelse fra Sør-Øst Politidistrikt ved forlengelse av salgsbevilling, og de har 
ikke merknader i tilknytning til vandel. 
 
Søker og bevillingshaver har avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven; skjenkebevilling og salgsbevilling. Videre 
har søker avlagt etablererprøven for serveringsvirksomhet. 
 
 
Vurdering 

Det innstilles på et positivt vedtak, men det legges noen vilkår for å lette kontrollen med bevillingen: 
 
Følgende vilkår settes for å lette kontrollen: 
 

 Bestilling av alkoholholdig drikk kan ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder 
fullstendige opplysninger om kjøperens navn, adresse og alder. 

 Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdig drikk.  Tidspunktet for 
utleveringen skal være påført kvitteringen. 

 Virksomheten må ha egne rutiner for kontroll av legitimasjon ved hjemkjøring av alkoholholdig 
drikk – legitimasjon skal etterspørres. 

 Kvitteringer for utlevering av alkohol skal arkiveres og være tilgjengelig for kontroll. 
 
Kommunestyret minner bevillingssøker/salgsansvarlig om ansvaret som påhviler i forhold til 
alkohollovgivningen. 
 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



Salgsbevilling for alkohol (KF-124)

Referansenummer: YB3F34 Registrert dato:24.02.2021 10:49:48

Innledning

Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, 

og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til 

bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved 

overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved bevillingshavers konkurs.

Henvendelsen gjelder

B Melding om endringer hos bevillingshaver  

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

816519632

Foretak/lag/forening

Solumsmoen Gård

Adresse

Gamlegata 86

Postnummer

3355

Poststed

SOLUMSMOEN

Telefon

99736442

E-post

torgeir@solumsmoengard.no

Opplysninger om kontaktperson



Fornavn

Torgeir

Etternavn

Karlsen

Adresse

Gamlegata 86

Postnummer

3355

Poststed

SOLUMSMOEN

Telefon

99736442

E-post

torgeir@solumsmoengard.no

Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

B Ja  

Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

B Salg  Solumsmoen Gård Gamlegata 86 3355 SOLUMSMOEN

B Engrossalg  Solumsmoen Gård Gamlegata 86 3355 SOLUMSMOEN

B Tilvirking  Solumsmoen Gård Gamlegata 86 3355 SOLUMSMOEN

B Servering/skjenking  Solumsmoen Gård Gamlegata 86 3355 SOLUMSMOEN

Endringen gjelder

Endringen gjelder

D Vareutvalg og driftskonsept  

Vareutvalg m.m.

Butikk / bevertningsstedets varesortiment

Utvidelse fra salg i eget utsalg til også å gjelde nettsalg gjennom løsningen PickApp

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens  art eller driftskonsept





Denne eposten har opprinnelse utenfor organisasjonen. Vennligst ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg, med 
mindre du kjenner til avsenderen, eller er sikker på at det er trygt. 

Fra:                                    torgeir@solumsmoengard.no
Sendt:                                10. mars 2021 14:12
Til:                                      Tone Eidal Frøvoll
Emne:                                Endring av salgsbevilling

Hei!
 
Som et tillegg til endringen tidligere omsøkt ber vi om at det legges til følgende endringer i søknaden hva 
gjelder utsalgstid :   
 
Kl. 08.00-20.00 på hverdager og kl. 08.00.-18.00 lørdager og dager før helligdager.
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards 
 

Torgeir Karlsen
Solumsmoen Gardsbryggeri
Tlf 99736442
www.solumsmoengard.no
www.brygeriloftet.no
Gamlegata 86
3355 Solumsmoen
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SIGDAL KOMMUNE 

SAMLA SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 20/631   

 
SALGSBEVILLING SOLUMSMOEN GÅRD 

 
 

Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: U63 &18  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/20 Hovedutvalg for helse og sosial 25.08.2020 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I henhold til alkohollovens §§§ 1-4 a, b og 1-7 a, b, c og f og 3-1b gis Solumsmoen gård v/Torgeir 
Karlsen, org.nr. 816519632, salgsbevilling med følgende spesifikasjoner: 
 
Tidsrom:  Fra 01.10.2020 til 30.09.2024 
Bevillingshaver: Solumsmoen gård  
Styrer:   Torgeir Karlsen 
Stedfortreder:  Anne Coventry 
Alkoholvare:  Gruppe 1, inntil 4,7% volumprosent alkohol fra eget bryggeri 
Type virksomhet: Gårdsutsalg. Salg av egenprodusert øl. 
Utsalg:   Stabburet på gården er utsalgssted. 
Salgstid: Mandag – fredag fra kl. 10.00 – 20.00. Lørdager kl. 10.00 – 14.00.  
 Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag 

kl. 10.00 – kl. 18.00. Salg av alkoholholdig drikk er forbudt på søndager, 
helligdager, 1. og 17. mai. 

 

Aldersgrense er 18 år for gruppe 1 (øl mv.), og aldersbestemmelsen gjelder både den som 

leverer/selger alkoholvaren og den som konsumerer den. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial den 25.08.2020 sak 18/20 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak: 
I henhold til alkohollovens §§§ 1-4 a, b og 1-7 a, b, c og f og 3-1b gis Solumsmoen gård v/Torgeir 
Karlsen, org.nr. 816519632, salgsbevilling med følgende spesifikasjoner: 
 
Tidsrom:  Fra 01.10.2020 til 30.09.2024 
Bevillingshaver: Solumsmoen gård Styrer:   Torgeir Karlsen 
Stedfortreder:  Anne Coventry 
Alkoholvare:  Gruppe 1, inntil 4,7% volumprosent alkohol fra eget bryggeri 
Type virksomhet: Gårdsutsalg. Salg av egenprodusert øl. 
Utsalg:   Stabburet på gården er utsalgssted. 
Salgstid: Mandag – fredag fra kl. 10.00 – 20.00. Lørdager kl. 10.00 – 14.00.  
 Lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag 

kl. 10.00 – kl. 18.00. Salg av alkoholholdig drikk er forbudt på søndager, 
helligdager, 1. og 17. mai. 

 

Aldersgrense er 18 år for gruppe 1 (øl mv.), og aldersbestemmelsen gjelder både den som 

leverer/selger alkoholvaren og den som konsumerer den. 

 
 
 

Saksutredning  

Konklusjon 

Solumsmoen gård sin bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl mv.) foreslås innvilget 
og forlenget. 
 

Bakgrunn 
I Alkoholloven § 1-6 er det en unntaksregel som gir kommunene mulighet til, etter et kommunevalg, 
å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad om ny 
bevilling. En forutsetning for å fatte et slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av 
kommunens alkoholpolitiske handlingsplan med retningslinjer. Alkoholpolitikken er heretter tenkt at 
i stedet skal styres gjennom eventuelle endringer i handlingsplanen. Rullering av ruspolitisk 
handlingsplan i Sigdal blir politisk behandlet i løpet av andre halvdel av 2020.  
Kommunestyret i Sigdal fattet i sak 37/20, 30.04.2020 vedtak om at: «Innvilgende salgs- og 
skjenkebevillinger etter alkoholloven for kommunestyreperioden 2015 – 2019, videreføres i 4 nye år 
uten at det må søkes om ny bevilling. Gjeldende vedtak er gyldig til og med 30.09.2020. Det 
forutsettes at det blir søkt om endringer mv. i forhold til allerede fattede vedtak om gitt bevilling.»  
 
Bevillingshaver er kontaktet, og det er ingen endring fra tidligere gitte bevillingen. 
Det er innhentet uttalelse fra Politiet i henhold til alkoholloven § 1-7 i forhold til vandel, Jf. § 1-7 a og 
b, hos bevillingsstyrer og stedfortreder. Politiet har intet å bemerke. 
Jfr. Alkoholloven §1-7 annet ledd er det innhentet opplysninger fra skatteetaten, og det foreligger 
ikke lovbrudd, tvangsinnfordring etc. 
 
Styrer har avlagt kunnskapsprøve jf. alkoholloven § 5-1, og bestått denne. 
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Vurdering 

Kommunen har revidert og kvalitetsoppgradert rusmiddel politisk handlingsplan 2016-2020, vedtatt 
av kommunestyret 23.06.2016, sak 45/16.  Kommunens alkoholpolitiske holdninger og planer om 
tiltak med retningslinjer er inntatt i planen.  
I handlingsplanen er det ikke sagt noe bestemt om salgstider. Kommunen fortsetter å praktisere at 
de som søker får bevilling for dette, under forutsetning om at kriteriene for tildeling av salgsbevilling 
er til stede i henhold til gjeldende lovverk på området. Kommunen kan innskrenke eller utvide tiden 
for salg i forhold til det som følger av alkoholloven § 3-7 første ledd. Salgstiden kan fastsettes 
særskilt for det enkelte salgsstedet, men ikke utover lovens maksimaltid. Det er ikke adgang til å 
selge eller utlevere alkoholholdig drikk gruppe 1etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager. 
 

 

 

 

 

 



 

SIGDAL KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2041     

 
Saken behandles av   
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Valg av meddommer til Tingretten, suppleringsvalg  
 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Valgtuvalget legger fram forslag til vedtak i møte. 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

 

 

Saksutredning  

Konklusjon 

Det velges nytt medlem til Tingretten da tidligere valgt medlem, Marit Svarverud, har flyttet ut av 

kommune. 

 

 

Bakgrunn 

Valgutvalget tok kontakt med administrasjonen og orienterte om at Marit Svarverud har flyttet fra Sigdal 

kommune. 

 

Marit Svarverud er valgt til meddommer til Tingretten i sak 80/19 i kommunestyrets møte 24.10.2019. 

 

 

Vurdering 

Jfr. Domstolloven § 76 må det velges nytt medlem da valgt medlem flytter ut av kommune.  

 



 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 21/246     
 
Saken behandles av   
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Midlertidig fritak fra verv som folkevalgt i Sigdal kommune - Vebjørn Aasand 
Seljord  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar stilling til søknaden om fritak, og legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Søknaden er forelagt valgutvalget, og følgende forslag fremlegges ved innvilgelse av fritak: 
Fast medlem i formannskapet i perioden 19.04.2021 – 01.06.2021 Svein Jakob Hollerud 
Fast medlem i kommunestyret i perioden 19.04.2021 – 01.06.2021 Per Green 
 
 
 
 
Vedlegg: Søknad om fritak fra politiske verv Vebjørn Aasand Seljord, datert 14.03.2021.  
 
  
Saksutredning  
Bakgrunn 
Vebjørn Aasand Seljord søker i brev datert 14.03.2021 om fritak fra alle offentlige verv i Sigdal kommune i 
perioden 19. april til 1. juni 2021. I søknaden mottatt 14.03.2021 opplyser Seljord i eposten at 
beordringsskrivet fra Forsvaret ikke er mottatt på søknadstidspunktet. 
Seljord varslet den 03.03.2021 muntlig om søknad om midlertidig fritak. Valgutvalget ble varslet samme 
dag. 
 
Seljord representerer Senterpartiet i følgende råd og utvalg i perioden 2019-2023: 

 Medlem av formannskapet 
 Medlem av kommunestyret 

 
Seljord er ansatt i Forsvaret og er beordret til å tjenestegjøre i en av Forsvarets internasjonale operasjoner 
og skal være en del av Norges bidrag til de Forente Nasjoners operasjon i Mali. 



Det søkes om fritak for perioden 19.04.2021 – 01.06.2021. 
 
 
 



Sigdal Kommune 
Borgerstuebakken 1 
3350 Prestfoss 
 
Vebjørn Aasand Seljord         14.03.2021 
Nordbygda 141 
3359 Eggedal 
 

Søknad om fritak fra offentlige verv 
 

Bakgrunn 
Våren 2021 er jeg beordret til å delta i den internasjonale operasjonen NORTAD (Norwegian Tactical 
Airlift Detachment) knyttet til min jobb i Forsvaret. NORTAD er den del av FN-operasjonen som 
pågår i Mail. Se vedlagt beordringsskriv.  

Diskusjon 
Forsvaret delta regelmessig med både personell og materiell i Internasjonale operasjoner. Våren 2021 
skal avdelingen jeg er ansatt i delta i denne operasjonen.  

Under selve operasjonen vil det av naturlige årsaker ikke være mulig å delta på politiske møter.  
På grunn av pågående situasjon med COVID-19 er personellet underlagt strenge føringer når det 
gjelder karantene, skjerming i forkant osv. Det vil heller ikke her være mulig å for meg å delta på 
politiske møter. 

Konklusjon 
Jeg søker med dette om fritak fra alle offentlige verv i Sigdal kommune i perioden 19. april 2021 til 1. 
juni 2021.  

 

Mvh 
Vebjørn Aasand Seljord 
Nordbygda 141  
3359 Eggedal 

 



SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 060  
Arkivsaksnr.: 21/81     
 
Saken behandles av   
Kommunestyret 
 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 
Refererte saker kommunestyret 25.03.2021  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Refererte saker tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:   

 Referat regionrådsmøte 12.01.2021 
- vedlegg: brev til samferdselsministeren. Datert 13.01.2021 
- vedlegg: kompetansepiloten Viken. November. 

 Protokoll Kontrollutvalget 08.02.2021. 
 Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat, årsrapport 2020. 

 
 

  
 
 
 



 
 

 

Møtereferat Regionråd 
 

TEAMS  

 

 

 

 

 

 

Tilstede:  

 Regionrådet: Kari Anne Sand, Bengt Halvard Odden, Tine Norman, Steinar Bergsland, Gry 

Fuglestveit, Jan Gaute Bjerke, Viel Jaren Heitman og Oddvar Garaas 

 Viken fylkeskommune: Roger Ryberg, Johan Edvard Grimstad, Bjørn Tore Ødegården, Morten 

Eriksrød, Kjersti Bærug Hulbak og Bjørn Siem Knutsen 

 Statsforvalter Vestfold Telemark: Vibeke Resch- Knudsen 

 Vestfold Telemark: Mette Kalve, Tom Omnes Lia 

 Regionkontakt KS Viken: Bjørn Sjøvold  

 Regionkontakt KS Vestfold og Telemark: Jan Erik Innvær 

 Rådmannsutvalg: Hans Henrik Thune, Jostein Harm, Jon Gjæver Pedersen, Stine Nyheim 

Foleraas, Anne Tove Sandal Teigenes 

 Kongsbergregionen: Håvard Fossbakken (ref),  

 

 

 

Dato: 12.01.2020 

Kl: 09:00 – 10:00 

Håvard Fossbakken – Fungerende daglig leder 

Mail: havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no  

Mob: 97 15 43 31 
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SAK 001/21: GODKJENNING AV MØTEREFERAT  

Saksbehandler: Håvard Fossbakken  

DOKUMENTER I SAKEN: 

 Referat Regionrådet 17.11.2020 

 

OPPLYSNINGER I SAKEN:  

Referatet fra siste møtet er sendt ut til regionrådets medlemmer, samt lagt ut på 

Kongsbergregionens nettside.  

 

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL KONKLUSJON: 

Regionrådet godkjenner møtereferatet fra 17.11.2020 

 

REGIONRÅDETS KONKLUSJON: 

Godkjent. Presiserer at evt forslag som får mindretall også legges med i referatet. 

 

SAK 002/21: POLITISK TILTAKSPLAN – KRITERIER FOR PRIORITERINGER 

Saksbehandler: Håvard Fossbakken   

DOKUMENTER I SAKEN: 

Utkast – politisk handlingsplan 

 

OPPLYSNINGER I SAKEN:  



Utkastet til politisk tiltaksplan har vært til behandling i alle kommuners formannskap høsten 

2020 og kommunenes vedtak ble oppsummert i siste regionråd. 

I regionrådet ble følgende fremdrift besluttet:  

 Tidspunkt Arena Aktivitet 

10.11.2020 Representantskapet Diskusjon og innspill 

17.11.2020 Regionråd Status og videre fremdrift 

Januar Regionråd Avklare overordene prinsipper for priorite-
ringer 

Januar Rådmannsutvalg Til orientering 

Februar Regionråd Utkast til tiltaksplan foreligger- diskusjon og 
innspill  

Februar Rådmannsutvalg Til orientering 

Mars Regionråd Revidert utkast etter innspill. Sluttbehandling  

April Formannskap Sluttbehandling 

Mai Kommunestyre Sluttbehandling 

  

På grunnlag av de beslutninger og innspill som kommunene har vedtatt skal Regionrådet 

diskutere og avklare overordnede prinsipper for prioriteringer og fremdrift for 

sluttbehandlingen. 

 

Forlag fra Bengt Halvar Odden: 

1. Regionale og nasjonale samfunnsutfordringer 

2. Ingen av regionens kommuner skal ha nevneverdig negative konsekvenser av et tiltak 

3. Eventuelle saker med negative konsekvenser for en eller flere kommuner skal kun gjennom-

føres om man oppnår konsensus og velvilje fra de kommuner som blir negativt berørt.  

4. Regionen kan støtte opp under mindre politiske tiltak som er viktige for minst to kommu-

ner, men som har begrenset verdi for hele regionen så lenge dette ikke krever uforholds-

messig store ressurser å støtte for Kongsbergregionen. 

 

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL KONKLUSJON: 

Regionrådet diskuterer videre fremdrift og sluttbehandling av handlingsplanen. 

 

REGIONRÅDETS KONKLUSJON: 

Arbeidsutvalget legger frem et utkast til regionrådets prinsipper for prioriteringer, samt en ka-

tegorisert oversikt over politiske tiltak til neste regionrådsmøte. Ny fremdriftsplan legges frem 

iht til besluttede prinsipper. 
 

SAK 003/21: DATO TOGKONFERANSE 2021 

Saksbehandler: Håvard Fossbakken   

DOKUMENTER I SAKEN: 

 

OPPLYSNINGER I SAKEN: 



Togkonferansen som skulle vært gjennomført i mars 2020 ble flyttet til januar 2021 med hp om 

det det lettere skulle la seg gjennomføre da. 

Konferansen er best egnet som fysisk arrangement, og effekten av et slikt arrangement er best 

om vi får samlet flest mulig av de rette deltakerne og målgruppene.   

Det er rimelig å tro at dette ikke blir enkelt å gjennomføre heller denne vinteren og våren, slik 

smittesituasjonen er nå og slik den er varslet utover vinteren. Men at det kan være mulig for en 

god gjennomføring til høsten bør vi kunne. 

 

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL KONKLUSJON: 

Togkonferansen avholdes høsten 2021 om dette er praktisk gjennomførbart iht gjeldende 

smittesituasjon.  

REGIONRÅDETS KONKLUSJON: 

Togkonferansen avholdes høsten 2021 om dette er praktisk gjennomførbart iht gjeldende 

smittesituasjon.  

 

SAK 004/21: STATUS SAMARBEIDSAVTALER  

Saksbehandler: Håvard Fossbakken 

DOKUMENTER I SAKEN: 

 

OPPLYSNINGER I SAKEN:  

Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft. Dette medfører at alle interkommunale samarbeid som 

er organisert som §27 samarbeid må omorganisere seg. Kommuneloven beskriver også hvilke 

samarbeidsformer som er lovlige organisasjonsformer og setter også et klart skille mellom 

tjenesteutvikling/produksjon og politisk arbeid. Kommunene har fire år på å omorganisere sine §27 

samarbeidet. Kongsbergregionen har en målsetting om å ha samarbeidsavtaler vedtatt i første 

kvartal 2021.  

Under er revidert forslag til fremdriftsplan:  

Dato Arena Aktivitet 

20.05.2020 Samling sekretariatet Innspill/medvirkning 

19.06.2020 Rådmannsutvalget Avklaringer – organisasjonsform- tjenesteutvikling 

Presentasjon av mulig organisering- Interkommunalt politisk råd 

Forankre fremdriftsplan 

22.06.2020 Regionrådet Presentasjon av mulig organisering- Interkommunalt politisk råd. 
Forankre fremdriftsplan 

25.09.2020 Rådmannsutvalget Presentasjon av forslag til samarbeidsavtaler og organisering - begge 

 Medvirkningsarenaer i 
kommunene 

Drøfting med fagforeninger 

13.10.2020 Regionrådet Presentasjon av forslag til samarbeidsavtaler og organisering – begge. 
Legge ut på høring i formannskapene 



Oktober/november/desember Formannskapene Høring 

10.11.2020 Representantskapet Gjennomgang – forankring/innspill 

17.11.2020 Regionrådet Oppsummering av innspill fra rep. skap. Føringer til sluttbehandlingen 

Desember Sekretariatet Sender ut invitasjon til Krødsherad kommune 

27.11.2020 Rådmannsutvalget  Oppsummering av innspill fra rep. skap. Føringer til sluttbehandlingen 

Januar  Regionrådet Oppsummering og avklaring om fremdrift 

Januar/februar Krødsherad kommune Ikke avklart* 

Februar/mars Regionråd Sluttbehandling– med saksfremlegg – begge 

Februar/mars 2021 Formannskapene Politisk behandling – begge 

Mars/April Kommunestyrene Politisk behandling- begge 

*Daglig leder vil orientere om dialogen med Krødsherad kommune. 

 

Under følger vedtak som er fattet i formannskapene, representantskapet og rådmannsutvalget: 
 
Vedtak i Formannskapet Hjartdal kommune – 19.10.2020  

1. Formannskapet støttar forslag til ny organisering av samarbeidet i regionen. 
2. Formannskapet meiner det bør vere mogleg å delta i dei to samarbeida uavhengig av 

kvarandre, det vil si at ein kan vere med i det interkommunale rådet og/eller 
tenestesamarbeidet utan å inngå i det andre. 

3. Hjartdal kommune meiner at rett kostnadsfordeling må legge meir vekt på innbyggjartal. 
Med bakgrunn i at kommunane får dei største inntektene frå innbyggjartilskot meiner vi at 
rett fordeling bør vera 80% på innbyggjartal og 20% på fast del. 
 

 Vedtak i Kommunestyret Tinn – 29.10.2020 
Før Tinn kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidsavtale for henholdsvis Kongsbergregionen 
interkommunalt politisk råd og Samarbeidsavtale for Kongsbergregionen interkommunalt 
oppgavefellesskap for tjenesteutvikling vil kommunestyret bemerke følgende: 
1. Tinn kommune vil bemerke at egen full stilling til å betjene det interkommunale politiske rådet 

innebærer en økt administrasjonsressurs for en samlet Kongsbergregionen (også egen leder i det 
interkommunale oppgavefellesskapet som en deltidsfunksjon). Dette i kontrast til at de fleste 
kommunene i dagens økonomiske situasjon reduserer administrative stillinger og funksjoner. 
 

2. I tillegg reiser egen leder for det interkommunale rådet prinsipielle spørsmål knyttet til 
saksbehandlingen i saker som skal videre til formannskap/kommunestyre. 
 

3. Med den nye organiseringen vil kommunedirektøren ikke delta i saksbehandlingen før etter at 
regionrådet har fattet sitt vedtak. Dette til forskjell fra dagens organisering hvor 
kommunedirektørutvalget (rådmannsutvalget) behandler alle saker før de legges frem for 
regionrådet. 
 

4. Tinn kommune ser både prinsipielle, økonomiske og praktiske spørsmål i forhold til at kommuner 
kan delta i bare ett av de 2 samarbeidsområdene i Kongsbergregionen, men vil ikke motsette seg 
dette. Dette på grunn av at det i en slik situasjon må opereres med skarpe skiller mellom de 2 
organisasjonene. 
 

5. Tinn kommunestyre ber om at tilsetting av full stilling som leder av Kongsbergregionen 
interkommunalt råd stilles i bero inntil problemstillingene i punktene 1 til 4 over er behandlet på 
nytt av regionrådet. 

 



Med følgende tillegg 
Tinn kommune foretar en evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen. 
Evalueringen skal være ferdig innen 1.6.2021 
Evalueringen skal blant annet se på: 

 Hva har samarbeidet tilført kommunen av oppgaver/arbeidsplasser? 

 Er felles avtaler inngått i regionsamarbeidet, for eksempel innkjøpsavtalen, fordelaktige for 
kommunen? 

 Hvordan fungerer det faglige samarbeidet i regionen? 

 Hvordan fungerer det politiske samarbeidet i regionen? 

 Har fylkessammenslåingen medført endringer i regionsamarbeidet? 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet i Notodden kommune – 22.10.2020 
1.Notodden formannskap støtter forslaget til ny organisering av samarbeidet i Kongsbergregionen  
 
2.Notodden formannskap sier seg enig at det bør være mulig å delta i de to samarbeidene uavhengig 
av hverandre. Dvs. at en kommune kan være med i det interkommunale rådet og/eller 
tjenestesamarbeidet uten å måtte inngå i begge samarbeidene. 
 
3.Notodden formannskap mener det er viktig at det i samarbeidsavtalen for Kongsbergregionen 
interkommunalt politisk råd innføres at leder av Rådmannsutvalget (RU) deltar i møtene med tale- og 
forslagsrett. 
 
 
Vedtak i Formannskapet i Kongsberg kommune – 28.10.2020   
Formannskapet slutter seg til forslag til nye samarbeidsavtaler, med følgende nytt Punkt 2: 
 
Formannskapet mener det bør være mulig å delta i de to samarbeidauavhengig av hverandre, det vil 
si at en kan være med i det interkommunale rådet og /eller i tjenestesamarbeidet uten å inngå i det 
andre. 
 
Kongsberg kommune er positive til den nye organiseringen og oppgavedelingen i Kongsbergregionen. 
Vi ser et behov for en annen organisering av regionrådet. Følgende forslag til endringer til 
samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd fremmes:   
 
Under §5 Representantskapet  

 Representantskapet består av 5 medlemmer fra hver kommune. 

 Alle representantskapets medlemmer har stemmerett.   

 Politiske beslutninger i representantskapet skal fattes med 2/3 flertall, øvrige saker fattes 
ved alminnelig flertall.   

 Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene og at alle kommuner 
forslaget berører er til stede.   

 Det skal føres protokoll fra møtene fra representantskapet der sakene som blir drøftet og 
vedtak som er fattet blir ført inn. Protokollen skal sendes til medlemmene i 
representantskapet og deltakerkommunene. Møtelederen er ansvarlig for at protokollen blir 
ført og sendt ut.   
 

Under §6 Regionråd  

 Det skal føres protokoll fra møtene i regionrådet. Protokollen skal underskrives av samtlige 
tilstedeværende medlemmer. Protokollen skal sendes til medlemmene i regionrådet og til 
deltakerkommunene. 

 



Vedtak i Formannskapet i Rollag kommune – 05.11.2020  
 
Rollag kommune støtter forslag til samarbeidsavtaler for Kongsbergregionen interkommunale politisk 
råd og Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tjenesteutvikling slik de foreligger. 
Formannskapet støtter også forslaget om at det ikke stilles krav til at det skal være de samme 
kommunene som er deltakere i begge samarbeidene, og er positive til at Krødsherad kommune kan 
inviteres inn i oppgavefelleskapet for tjenesteutvikling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet i Nore og Uvdal kommune – 30.11.2020  
 
1.Nore og Uvdal kommune slutter seg til forslagene til samarbeidsavtaler for Kongsbergregionen 
interkommunale politisk råd og Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for 
tjenesteutvikling med følgende innspill til endringer: - Leder av kommunedirektørutvalget deltar i 
møter i interkommunalt politisk råd med tale- og forslagsrett. - Spørsmål om avstemming, 
protokollering og betingelser for at et møte i interkommunalt politisk råd er lovlig satt bør 
tydeliggjøres. - Gjennom det avsluttende arbeidet må det avklares hvordan eierandel og 
kostnadsfordeling skal behandles i de to avtalene.  
 
2.Formannskapet støtter forslaget om at det ikke stilles krav til at det må være de samme 
kommunene som er deltakere i begge samarbeidene og er positive til at Krødsherad kommune kan 
inviteres inn i oppgavefelleskapet for tjenesteutvikling. 
 

 

Vedtak i formannskapet i Sigdal 03.12.20 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 03.12.2020 sak 31/20 Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til forslag til nye 
samarbeidsavtaler.  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2020 sak 133/20 Behandling: 
Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 Formannskapets vedtak: Formannskapet slutter seg til forslag til nye samarbeidsavtaler.  

  

Vedtak i Flesberg: 

Mail fra rådmann 14.12.20: 

Denne kom ikke til formell behandling som planlagt. Dette er imidlertid drøftet, og det vil ikke være noe pro-

blem fra vår side at invitasjonen sendes ut til Krødsherad uten at dette er formelt behandlet.  

 

Saken var til behandling i Rådmannsutvalget den 25.092020 og 30.10.2020 

Vedtak 25.09.2020:  

 Forslag til saksfremlegg med samarbeidsavtaler sendes videre til Regionrådet 

 Medbestemmelse skjer i hovedsak ute i kommunene og hver enkelt Rådmann ivaretar dette i 
sin kommune. Dersom det er saker som klart berører de ansatte så kan de tillitsvalgte kalles 
inn i aktuelle saker.  Uttalelsene fra fagforeninger følger saken videre som vedlegg. 

 Rådmannsutvalget er positive til at de kan være ulike deltakerkommuner i de ulike 
organisasjonene 



 Det anbefales at leder i Kommunedirektørutvalget har møte- og talerett i styret i det 
interkommunale rådet 

Vedtak 30.10.2020: 

 Saken tas til orientering. Det legges ikke opp til ny runde i de kommunale 

medvirkningsarenaer før sluttbehandling.  

 Til siste punkt fra Tinn kommune vedtak i kommunestyret 29.10.2020: Regionrådet ble 

forespurt om man skulle gjennomføre ansettelsen, slik den forelå i mail datert 11.09.2020.  

Det kom ingen motforestillinger om det, og prosessen fortsetter som planlagt. Rådmann i 

Tinn avsto fra å mene noe om denne delen av vedtaket.  

Innspill fra Representantskapet den 10.11.2020: 

Det ble avholdt et digitalt Representantskap, der daglig leder presenterte saken og det ble gjenopført 
gruppearbeid ute i formannskapene.  

I skrivende stund har regionen mottatt skriftlige notater fra gruppearbeidene fra fem av 
kommunene. Dersom det kommer flere vil de ettersendes. Dette må sees som uformelle notater og 
har ikke den tyngden som kommunens egne fattede vedtak. Notaene ligger i sin helhet i vedlegg 

Generelle tilbakemeldinger: 

- Viktig at Rådmennene får en rolle knyttet til Interkommunalt råd 

- Ingen motforestillinger mot at det kan være ulike kommuner i de ulike organisasjonene 

- Innspill fra Kongsberg om endringer i samarbeidsavtalen for interkommunalt politisk råd fikk 
positive bifall  

NB: Notatene må anses som konstruktive innspill og ikke formelle vedtak. Rammen for notatene er uformelle 

gruppearbeid, innen kort tidsramme og ikke med alle representanter tilstede. Men de er likevel nyttige som 

innspill til Regionrådet i videre prosess. Det er de politiske fattede vedtakene til den enkelte kommune som er 

kommunens formelle uttalelse. Notatene har derfor også ulik form, fra de mer strukturelle til de som er en 

gjengivelse av diskusjonen som var, uten konkludering.   

Videre fremdrift 

Det er sendt invitasjon til Krødsherad kommune og det pågår dialog mellom kommunen og 
regionsekretariatet. Daglig leder vil orientere om dette for Regionrådet. 

Uavhengig av Krødsherads prosess er det anbefalt at vi får gjennomført sluttbehandlingen i henhold 
til fremdriftsplanen (se revidert forslag). 

 

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL KONKLUSJON: 

 Saken tas til orientering 

 Regionrådet støtter forslaget til fremdriftsplan 

 Regionrådet får endelig saksfremlegg til behandling i neste møte 

 

REGIONRÅDETS KONKLUSJON: 

 Saken tas til orientering 

 Regionrådet støtter forslaget til fremdriftsplan 



 Regionrådet får endelig saksfremlegg til behandling i neste møte 

 

 

 

SAK 005/21: MØTEPLAN 2021 

Saksbehandler: Håvard Fossbakken  

DOKUMENTER I SAKEN: 

• ingen 

 

OPPLYSNINGER I SAKEN:  

Regionrådet besluttet å behandle møteplan for 2021 i januar med utgangspunkt i samme 

møtemønster som tidligere år, da dette erfaringsvis kommer i mindre konflikt med 

kommunestyremøter og møter i fylkeskommunene. 

 

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL KONKLUSJON: 

Regionrådet gjennomføres til følgende datoer i 2021: 

9. mars - Sted: Teams/Flesberg 

13. april – Sted: Teams/Notodden 

11. mai – Sted: Teams/Rollag 

7. juli (Jazzmøtet) – Sted: Kongsberg 

12. oktober – Sted: Teams/Sigdal 

16. november – Sted: Teams/Hjartdal 

(Så lenge det er nødvendig av hensyn til smittesituasjonen gjennomføres møter i Regionrådet på Teams. 

Regionrådet beslutter når vi igjen kan møtes fysisk. 

 

REGIONRÅDETS KONKLUSJON: 

16. mars - Sted: Teams/Flesberg 

29. april – Sted: Teams/Notodden 

18. mai – Sted: Teams/Rollag 

7. juli (Jazzmøtet) – Sted: Kongsberg 

12. oktober – Sted: Teams/Sigdal 

16. november – Sted: Teams/Hjartdal 



 

 

 

EVENTUELT 

 

Orientering fra Viken 

Fylkesråd Johan Edvard Grimstad orienterer om:  

 ekstraordning i Viken der destinasjonsseksaper og organisasjoner kan søke om midler for 

kompensasjonsordning for uteblivende gjester. Dette er for å bidra til økt aktivitet. 

 Industripilot Kongsberg. Kongsbergindustrien er i en vanskelig situasjon og tar initiativ til en 

egen industripilot. Ordningen er per nå veldig kompetanserettet. For å utvide dette har Viken 

fylkeskommune besluttet å støtte initiativet med penger, kr 500.000,-. 

 Kompetansepilot. Treårig, søknadsbasert tilskuddsordning. Handler om hvordan vi kan jobbe 

med kompetanseutvikling for næringslivet. Rettet mot SMB- bedrifter. (Se vedlagt 

presentasjon.) 

 

 

NTP og E134 Saggrenda – Elgsjø 

For å sikre at prosjektet har prioritet i NTP- prosessen bes daglig leder lage forslag til et brev signert 

regionrådet som sendes departementet. 





Viken viser vei. viken.no

Kompetansepiloter Viken

november 2020
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Om ordningen Kompetansepiloter

• Ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. 

• Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar 
mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-
Norge. 

• Prosjektene kan enten videreutvikle eksisterende tiltak eller utvikle nye måter og 
modeller i samsvar med målet for ordningen.

• Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, kommunene og relevante 
utdannings-, kompetanse- og arbeidsmarkedsaktører og eventuelt andre i den aktuelle 
delregionen/området. Prosjektene må derfor forankres i det enkelte fylkes regionale 
partnerskap og planer.
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Viktige betraktninger

 Metoder og modeller for å nå særlig små bedrifter, 
identifisere behov og lage metoder/modeller for kobling 
til tilbudssiden.

 Langsiktig perspektiv – vi må få på plass et system, 
bygge noe som kan være varig.

 Modellene skal ikke ha i seg utdanningstilbud- stopper 
ved koblingen

 Mobilisere, få i gang etterspørselen er viktig.

Side 3



Mål for Kompetansepiloter i Viken 
Øke virksomheters evne til å tilegne seg 
nødvendig kompetanse for utvikling

Utvikle metoder, strukturer og verktøy for å:

• bevisstgjøre bedrifter og mobilisere etterspørsel for 
kompetanseheving 

• identifisere behov for kompetanseheving i 
virksomheter i distriktskommunene

• koble etterspørselen til tilpasset etter- og 
videreutdanningstilbud og tilbydere

Side 4



           
 Vi har valgt delregionene i gamle Buskerud, de delregionene 
som er tunge på distriktskommuner

Prosjektet vil ha 2 arbeidspakker

Arbeidspakke 1 - ikke bransjespesifikk
Har fokus på å gjøre arbeidsmarkedet mer 
robust, ved at den retter seg mot alle typer. 
I denne ligger perspektiv på utvikling av 
virksomhetene, men også spirer til innovasjon.

Arbeidspakke 2  - retter seg mot en av hovednæringene
Videre/oppfølging av prosjekt med en av hovednæringene 
som vi (derfor) vet vil stå overfor store utfordringer. Hvor 
målgruppen er hele verdikjeden innenfor byggenæringen



Arbeidspakke 1
(ikke bransjespesifikk)

1. Å utvikle metode/modell, som mobiliserer 
virksomheter til å se at kompetanseheving og 
langsiktig kompetanseplanlegging er viktig

2. Å lage en enkel metode og verktøy for å 
identifisere kompetansebehov

3. Å lage modell for kobling mellom dokumenterte 
kompetansebehov og kompetansetilbud og 
tilbydere 

Side 6



Arbeidspakke 1

Side 7

Utprøve modell for:
• Kompetansekartlegging

Skal være enkel og anvendelig
• Kople virksomheten til kompetansetilbydere

Modellen(e) skal utvikles, og utprøves, i  samarbeid med 
bedrifter

Faser i modellen:
• Kompetansebehovet må knyttes til virksomhetens 

behov fremover. Første steg er å vurdere sine 
utviklings-muligheter og sette mål

• Kompetansekartlegging av ansatte & definere 
kompetanseutviklingsbehov for de ansatte

• Hvordan finne frem til relevante 
kompetansetilbydere

Hva skal modellen teste ut?
Skal utvikle metoder, strukturer og verktøy 

Hvilken type bistand/støtte trenges for å 
gjennomføre modellen?

Nettbasert bistand?
Veiledning i prosess?
Tilgang på fagkunnskap? mm

Hvordan skal det gjennomføres?
Modellene skal utvikles i samarbeid med en eller flere 
virksomheter
• Modell for en bedrift?
• Modell hvor to eller flere bedrifter samarbeider?
• Modell hvor det hovedsakelig benyttes nettbaserte 

verktøy?

 - Kompetansebehov for digital kompetanse



Arbeidspakke 2 - bygg og anlegg
Å utvikle metode/modell, som mobiliserer virksomheter til å se at 
kompetanseheving og langsiktig kompetanseplanlegging er viktig

• Store ressurser og potensialer for å øke markedsandeler i bygg- 
og anleggsbransjen. Virksomhetene kan spille en aktiv rolle i 
det grønne skifte. 

• Nye byggemetoder og byggematerialer krever andre prosesser 
og ferdigheter.

• Etablere felles nettverk for å kunne imøtekomme behovet for å 
mobilisere til kompetanseløft i bygg- og anleggsbransje. 

Å lage en modell som gjør det mulig for verdikjedenettverk å 
skape rammer/metoder som kan identifisere kompetansebehov, 
mobilisere virksomheter og levere kompetanseløft 

- Forsterke virksomhetenes muligheter for å kunne gjennomføre 
et utviklingsprogram som styrker deres konkurransekraft. 
Fokus på å kunne imøtekomme de nye EU kravene (eks. 
resirkulering, EPD beregninger, etc.), samt kunders ønsker og 
krav til bærekraft og CO2-lagring i bygg.

Kilde:
Computerworld
En fullstendig digital byggenæring i 2025



Arbeidspakke 2 - bygg og anlegg

Å teste og evaluere verdikjedenettverk’s modellen og metodene som 
kan identifisere kompetansebehov, mobilisere virksomheter og levere 
kompetanseløft

• Prosjektet vil arbeide med å koble aktører i verdikjedenettverket 
sammen med SMBer, og teste ut mekanismer for samhandling

• Modellens og metodenes vellykkethet hviler på om mobilisering 
fører til konkret handling. Samt at samarbeidsaktørene kan inspirere 
og kunnskapsheve virksomhetene til å se mulighetene for økt 
konkurransekraft basert på kunnskapsløft

• Bygger på prosjektet «The Bioeconomic Region» som har jobbet mye 
med kunnskapsbehov og med interesseorganisasjoner innenfor bygg 
og anlegg. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sigdal kommune 
 
Dato: 08.02.2021 kl. 09:00 
Sted: Fjernmøte via teams 
Arkivsak: 20/00188 
  
Tilstede:  Jan Julseth (BL), leder 

Torunn Kolbjørnsrud (H), nestleder 
Fredrik Aalien (FrP), medlem 
Anne Ida Bråthen (Ap), medlem 
Bjørn Solum (Sp), medlem 

  
  
Andre: Ordfører Tine Normann 

Kommunedirektør Jostein Harm 
Teknisk sjef Kjell Ove Hovde 
Beredskapsleder Henrik Mørch 
 
Fra Viken kommunerevisjon 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inger Anne Fredriksen 
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden 
 

  
Protokollfører: Pål Ringnes 
  

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste, men kontrollutvalget sluttet seg 
til å behandle sakene i denne rekkefølgen: 
 
2, 8, 1, 3-7 og 9-12. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/21 21/00032-1 
Inspeksjonsrapport ved Båsheim og Grasvikmoen 
laguneanlegg 

3 

2/21 20/00218-3 Kommunedirektørens kvarter 4 

3/21 21/00031-1 Regnskapsrapport 2. tertial 2020 5 

4/21 21/00031-2 Finansrapport 2. tertial 2020 6 



 2  

5/21 20/00426-7 
Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte 
flyktninger 

7 

6/21 
20/00427-
14 

Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 

8 

7/21 20/00217-9 Om budsjett 2021 for kontrollarbeidet 9 

8/21 20/00419-6 Forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd 10 

9/21 21/00033-1 Årsrapport 2020 for kontrollutvalget 11 

10/21 20/00220-7 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 12 

11/21 20/00219-3 Referatsaker 13 

12/21 20/00216-3 Eventuelt 14 

 
 
Sigdal, 08.02.2021 
 
 
Jan Julseth 
kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

1/21 Inspeksjonsrapport ved Båsheim og Grasvikmoen 
laguneanlegg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 1/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Teknisk sjef redegjorde for tilsynet.  
 

- Det er lagt en plan for å holde seg under rammetillatelsen knyttet til 
slamlagunen 

- Tilsynet er svart ut, og håndteringen fra kommunens side blir ansett for å være 
en tilstrekkelig løsning fra Statsforvalterens side 

 
 
Bjørn Solum (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget inviterer leder av driftsavdelingen til møte 22. mars 2021. 
  
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag og Solums tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget inviterer leder av driftsavdelingen til møte 22. mars 2021. 
 
 
[Lagre]  
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2/21 Kommunedirektørens kvarter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 2/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Beredskapsleder informerte om blant annet: 
 

- Nedadgående smittetrend i kommunen 
- 53 smittetilfeller siden november 2020 
- 2100 tester er gjennomført 
- Informasjon om vaksine til innbyggerne 

 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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3/21 Regnskapsrapport 2. tertial 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 3/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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4/21 Finansrapport 2. tertial 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 4/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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5/21 Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 5/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning og 
sender over saken til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
 
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten. 
 
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke deler av utvalgets behandling etter 
kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a). 
 
 
Anne Ida Bråthen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget viser til at revisor kan redegjøre for rapporten i kommunestyret 
dersom dette er ønskelig. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag og tilleggsforslag fra Bråthen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget viser til at revisor kan redegjøre for rapporten i kommunestyret 
dersom dette er ønskelig. 
 
Kontrollutvalget tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning og 
sender over saken til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapport om sosialhjelp til bosatte flyktninger til etterretning. 
 
[Lagre]  
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6/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 6/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll til orientering. 
 
Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 30. juni 2021. 
 
 
Møtebehandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inger Anne Fredriksen redegjorde. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll til orientering. 
 
Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 30. juni 2021. 
 
 
[Lagre]  
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7/21 Om budsjett 2021 for kontrollarbeidet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 7/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kontrollutvalget drøftet seg til følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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8/21 Forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 8/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Ordfører Tine Normann orienterte om bakgrunnen for kommunestyrets vedtak punkt 
15 som lyder: 
 

15. Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret 
kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale 
bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes, herunder å få tilsendt regnskap og 
årsmelding til orientering. 

 
 
Kontrollutvalgets leder Jan Julseth (BL) fremmet følgende forslag: 
 
Sekretariatet bes utrede hvilke muligheter kontrollutvalget har til å føre kontroll av 
kirkelig fellesråd. 
 
 
Votering 
 
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Sekretariatet bes utrede hvilke muligheter kontrollutvalget har til å føre kontroll av 
kirkelig fellesråd. 
 
[Lagre]  
 
  



 11  

 

9/21 Årsrapport 2020 for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 9/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2020. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets forslag til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det ble gjort noen redaksjonelle endringer i årsrapporten. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2020. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets forslag til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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10/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 10/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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11/21 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 11/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kontrollutvalget fikk seg forelagt: 
 

- Eierskapsmelding 2020 
- Spesifisert revisjonshonorar 2020 fra Viken kommunerevisjon  
- Planlagte tilsyn 2021  
- Protokoll fra kommunestyremøte 17.12.2020 (utklipp av kontrollutvalgets 

saker) 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
  
 
[Lagre]  
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12/21 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sigdal kommune 08.02.2021 12/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Sekretariatet orienterte om at Kontrollutvalgskonferansen avholdes 21.-22. april. 
 
 
 
 
 
 
Vedtakene ble gjennomgått i møtet, og protokollen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 12:40. 
 
 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 



 14/02/2021 Rapport 

Årsmelding 2020 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
 

 

 
 



 14/02/2021 Rapport 

 
 

Forord 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet 5. desember 2008, og 

forvaltningsmyndigheten er lagt til de berørte kommunene ved et statlig oppnevnt lokalt styre. 

Trillemarka-Rollagsfjell er ca. 156 km2 og ligger i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. 
 

Årsmeldingen for 2020 oppsummerer forvaltningens arbeid gjennom året.  

Rollag, februar 2021 

Tore Kravik                  Hege Jaren  

Leder forvaltningsstyret               Verneområdeforvalter 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 

Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss 

Telefon: 32266816 

E-post: hege.jaren@statsforvalteren.no   

Hjemmeside: www.trillemarkarollagsfjell.no 
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Administrasjon og organisering 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet 5. Desember 2008. 

Forvaltningsmyndigheten er delegert til et statlig oppnevnt lokalt 

forvaltningsstyre. 

Medlemmer til styret foreslås av de berørte kommunene, men oppnevnes formelt av 

Miljødirektoratet. Funksjonstiden for medlemmene følger kommunestyreperioden. 

Forvaltningsstyret står selv for konstituering. Verneområdeforvalter er ansatt hos Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, men har kontorlokalisering i Rollag. Forvalter er underlagt styret i alle saker som 

angår forvaltning av verneområdet.  

Det er etablert god og regelmessig kontakt mellom forvaltningsmyndigheten og Statens 

naturoppsyn (SNO) lokalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019: 

 

Hovedmedlem    Vara   Kommune 

 

Tore Kravik (leder)   Kristian Hvaale  Nore og Uvdal 

Anne Kristine Norman (nestleder) Bård Sverre Fossen Sigdal 

Kjell-Tore Finnerud   Runolv Stegane  Sigdal 

Frøydis Hansen Aasen   Marit Solberg  Rollag 

Hellik Lislien    Olav Traaen  Rollag 
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Status og aktiviteter 2020

2.1  Generelt 

Verneforskriften er førende for forvaltningen av 

verneområdet, og forvaltningsplanen utdyper og 

konkretiserer bestemmelsene i verneforskriften.  

Lokal forvaltning og lokalt engasjement legger til 

rette for god kontakt med lokalmiljø og 

brukerinteresser, noe som bidrar til involvering av 

lokalt initiativ og medvirkning der dette er mulig. 

En betydelig del av henvendelsene til forvaltningen 

løses gjennom informasjon og dialog med 

brukerinteressene, og er derfor ikke alltid 

synliggjort gjennom formell saksbehandling.  

Verdien av et forvaltningsstyre med lokal 

tilhørighet kommer til syne i form av ekte 

engasjement og lav terskel for kontakt mellom 

sekretariat, styre og brukerinteresser.  Dette 

utnyttes ved at styret involveres i det løpende 

arbeidet med forvaltning gjennom informasjon og 

diskusjoner rundt prinsippsaker og forventede 

problemstillinger. Dette bidrar til at styret får et 

bedre grunnlag for å gjøre vedtak i tråd med 

rammene som er gitt gjennom verneforskrift og 

forvaltningsplan, og at styret over tid opparbeider 

seg kompetanse som gjør forvaltningen mer 

forutsigbar over tid. 

 

2.2   Administrasjon og 
møteaktivitet 

Forvalter er ansatt hos Statsforvalteren i Oslo og 

Viken. Statsforvalteren fungerer som faglig og 

administrativt tilknytningspunkt.  

Det administrative arbeidet i 2020 har vært knyttet 

til løpende drift, henvendelser fra grunneiere og 

andre som har interesser i verneområdet, 

saksbehandling og møteaktivitet.  

 

 

 

Utbruddet av covid-19 har i 2020 medført store 

endringer i møteaktivitet og faglige arenaer også 

for oss som jobber med verneområdeforvaltning. 

Vi har vært nødt til å ta i bruk digitale møteplasser, 

noe som har fungert over all forventning. 

Forvaltningsstyret har i 2020 hatt 5 styremøter. 

Møteprotokoller, rapporter og annen relevant 

informasjon legges ut på forvaltningens 

hjemmeside, og saker som er behandlet etter 

verneforskriften legges fortløpende inn på 

www.miljovedtak.no  

 

2.3 Besøksforvaltning 

Forvaltningsstyret har vedtatt oppstart av arbeidet 

med besøksstrategi og har laget prosjektplan for 

arbeidet som grunnlag for videre arbeid. 

En besøksstrategi er en plan for hvordan 

forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre 

besøksforvaltning for et verneområde, og skal vise 

hvilke tiltak som er nødvendig for å balansere 

verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping. 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat består av 

private grunneiendommer, noe som gjør at 

grunneierinteressene bør tillegges vekt i framtidig 

besøksforvaltning. En besøksstrategi vil kunne 

bidra til gode tilretteleggings- og informasjonstiltak 

som balanserer verneverdier og brukerinteresser 

og som knytter sammen allerede utførte tiltak med 

en flerårig tiltaksplan.   

Arbeidet har ligget noe på vent på grunn av behov 

for fokus på løpende saker, men vi satser på å 

komme videre med dette i 2021. 

 

 



Rapport 14/02/2021 6 
Årsmelding 2020 

 

 

2.4 Frivillig skogvern 

23. juni 2020 opprettet Regjeringen 10 nye og 
utvidet 5 eksisterende naturreservater i Oslo og 
Viken. Områdene er vernet gjennom ordningen 
med frivillig vern av skog, og er et ledd i 
Regjeringens satsing på økt skogvern for å bevare 
norsk naturmangfold. 
 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er i denne 
prosessen utvidet med 1143 daa i området ved 
Nedalsfjell i Sigdal kommune, nytt totalareal er nå 
ca. 156 km2. Området er beskrevet som et stort og 
urørt område med eldre naturskog. 
 

 
 
Utvidelsen inngår i regjeringens vedtak om vern av 
totalt 46 skogområder nasjonalt. Alt vern av skog i 
Norge foregår i dag enten gjennom vern på statlig 
grunn eller gjennom ordningen med frivillig vern av 
skog. 
 

 
Naturskog Nedalsfjell, Foto: Tom Hellik Hofton 

 
 

2.5 Informasjon og    

formidling 

Hjemmesiden www.trillemarkarollagsfjell.no  har 

jevnlig vært oppdatert med informasjon om natur- 

og kulturhistorie og forvaltningsrelatert 

informasjon. Det jobbes med implementering av 

nytt oppsett for en besøksrettet nettside i tråd 

med designmanualen for Norges Nasjonalparker. 

Miljødirektoratet har lenge vært klare på at vi skal 

følge merkevaren de har utarbeidet for 

verneområdene, og at nettsiden vi har hatt siden 

2010 begynner å bli utdatert. Det nye oppsettet 

medfører at vi må splitte informasjonen vi har hatt 

tilgjengelig på Trillemarkasiden i en rent 

besøksrettet nettside med link til en felles side for 

alle Norges nasjonalpark- og verneområdestyrer 

som skal samle alt av forvaltningsrelatert 

informasjon, regelverk og møtereferater.  

Miljødirektoratet har opprettet en ny «samleside» 

for alle nasjonalparker og andre verneområder 

under www.norgesnasjonalparker.no som under 

en visuell identitet vil legge til rette for bedre vern 

og mer besøk. Trillemarka ble invitert med på 

laget, og er så langt eneste naturreservat som er 

med i denne oversikten.  

Vi har fortsatt et lite opplag av brosjyren med 

oversiktskart i målestokk 1:75000 som ble trykket i 

2009 og kulturminnerapporten fra 2012. Disse kan 

også lastes ned fra hjemmesiden.  

Turkartet “Trillemarka-Rollagsfjell” dekker 

verneområdet med adkomstveier, men er ikke 

oppdatert med utvidelsene som har kommet til 

etter 2015. Tekstsiden av kartet gir god oversikt 

over hva som finnes av overnatting og opplevelser 

både i og utenfor verneområdet. Kartet, som 

inngår i den nasjonale turkartserien, er lagt ut for 

salg på servicetorgene i de tre Trillemarka-

kommunene, og distribueres ellers gjennom 

forretninger og nettbutikker som selger kartserien.  
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2.6 SNO og politiet 

Statens naturoppsyn (SNO) ivaretar 

kontrollfunksjonen knyttet til gjeldende regelverk i 

verneområdet sammen med politiet. Samarbeidet 

mellom forvaltningsmyndighet og SNO lokalt 

fungerer godt med statusmøter ved behov og lav 

terskel for kontakt. 

Politistillingen som ble opprettet for verneområdet 

har ikke vært besatt de siste årene, men er 

gjenopprettet i form av en kontakt hos Sør-Øst 

Politidistrikt, lokalisert på Hønefoss. Stillingen 

omfatter politiansvaret for Trillemarka både når 

det gjelder etterforskning, oppfølging av 

henvendelser fra Forvaltningsstyret, andre 

henvendelser, samt oppsynsvirksomhet. Stillingen 

skal være et kontaktpunkt for alle som har behov 

for kontakt med politiet i saker vedr Trillemarka, 

også i saker som ikke dreier seg om etterforskning 

av kriminelle forhold. 

Hovedtyngden av SNO sitt arbeid består i oppsyn 

knyttet til verneverdiene. Dette innebærer kontroll 

av aktiviteter og motorferdsel, oppfølging av 

dispensasjoner gitt av forvaltningsmyndigheten og 

informasjon til brukere av området.  

SNO utfører løpende overvåkning og registrering 

av rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare 

fugler og spillplasser for skogsfugl.  

SNO sitt arbeid i 2020 har vært knyttet til tilsyn og 

kontroller i verneområdet. Mye av dette har vært 

knyttet til forrige års avdekking av ureglementerte 

tiltak. Det er ikke registrert flere tiltak det ikke er 

søkt om i 2020, og det er ikke avdekket andre 

forhold som krever oppfølging. Det er videre brukt 

tid på tilsyn og kontroller med motorferdsel. Det er 

ikke anmeldt forhold knyttet til motorferdsel, men 

det er registrert kjøring i deler av området, og 

dette vil bli fulgt opp framover. For nærmere 

opplysninger om SNO sitt arbeid i verneområdet, 

henvises det til årsrapport fra SNO. 

Det ble ikke søkt om midler til tiltak gjennom 

bestillingsdialogen for 2020 (vedlegg 1). Søknad 

om å beholde ferdselsteller ved Madonnastien ble 

meldt inn og innvilget.  

 

2.7  Tilrettelegging i 

        verneområdet 

Stier og løypetraséer som var i bruk på 

vernetidspunktet er registrert og kartfestet 

gjennom forvaltningsplanarbeidet. Disse skal jfr. 

verneforskriften kunne merkes, ryddes og 

vedlikeholdes i samsvar med forvaltningsplanen.  

Dette gjelder også nødvendig motorferdsel ved 

stikking og oppkjøring av kartfestede skiløyper.  

Ut over enkel merking og skilting av eksisterende 

stier og løyper etter lokalt initiativ og gjennom 

bestillingsdialogen med SNO, har forvaltningsstyret 

valgt å være forsiktig med kanalisering. Dette for 

lettere å kunne ta tak i problemer knyttet til 

ferdsel når behovet melder seg, og for å fordele 

trykket på de mange veiene som fører inn til 

området uten å gjøre «politikk” ut av det. Av 

samme grunn har styret valgt å ikke definere 

innfartsveier.  

Løypekjøringen i verneområdet ivaretas av 

privatpersoner og løypelag i samarbeid med 

kommunene. Løypene kjøres med snøscooter med 

slodd eller sporsetter etter kartfestede traséer. 

 

2.8   Tilrettelegging i 
randområdet 

Madonnaen på Bjørneskortenatten i Eggedal 

vestfjell er et mye brukt turmål både for 

innenbygdsboende, hyttefolk og tilreisende. 

Skulpturen, som ble satt opp i 2009, står 100 m fra 

vernegrensa og byr på panoramautsikt over store 

deler av verneområdet og tilgrensende områder.  

Ferdselen viste seg raskt å bli større enn det var 

mulig å forutse, noe som førte til stor slitasje og 

erosjon på det opprinnelige stisystemet.  

Eggedal Turlag og Sigdal kommune har arbeidet 

med tilrettelegging og utbedring av stier og 

parkering for å kanalisere ferdselen og legge til 

rette for besøkende. Steinsettingen er utført av  
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sherpaer og er en opplevelse i seg selv. 

Forvaltningsstyret har samarbeidet med prosjektet 

og støttet tiltaket med fondsmidler over flere år. 

 

 

 

Stien hevdet seg i toppen og fikk fylkesprisen og 

publikumsprisen i Gjensidigestiftelsens kåring av 

Norges beste turrute høsten 2018. Som 

fylkesvinner gikk stien videre i konkurransen om 

Norges beste turrute våren 2019. Madonnastien 

holdt ikke til topplasering i innspurten her, men vi 

må likevel se oss svært fornøyd med det fokuset 

det ble på denne spesielle turopplevelsen langt 

utover Sigdal og Numedal sitt nedslagsfelt. 

«Coronasommeren 2020» var spesiell for hele 

landet. Restriksjoner for utenlandsreiser medførte 

Norgesferie for «alle». Naturpopplevelser var i 

fokus, og det merket vi også i Trillemarka-

Rollagsfjell. Og ikke minst langs Madonnastien som 

viste like oppunder 32 000 passeringer på 

ferdselstelleren. 

Figurene viser totalt antall passeringer og ukentlig 

trafikk i 2020: 

 

 

 

 
 

 

Madonnaen er et godt eksempel på hvordan 

ferdsel kan kanaliseres utenfor verneområdet 

samtidig som opplevelsen av området ivaretas. 

 

 

2.9 Saker til behandling 

Søknader om tillatelse til motorferdsel eller ulike 

typer tiltak i verneområdet blir behandlet etter de 

spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i 

verneforskriften. Tiltak som ikke er hjemlet i 

verneforskriften blir vurdert etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen (§ 48) i natur-

mangfoldloven.  

Flerårige dispensasjoner for motorisert ferdsel i 

verneområdet praktiseres når dette er naturlig, og 

mengden søknader vil derfor variere fra år til år.  

Løypekjøring langs etablerte traséer som er 

kartfestet i godkjent forvaltningsplan er direkte 

hjemlet etter § 4 punkt 5 i verneforskriften.   

Dispensasjoner for privat transport til husvære er 

gitt for et bestemt antall turer med krav om 

rapportering i etterkant. Innvilgede turer blir ikke 

alltid benyttet fullt ut. Rapporteringen viser at ca. 

60-70 % av turene knyttet til gjeldende 

dispensasjoner benyttes. 
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I tillegg til motorferdsel, ble det i 2020 behandlet 

søknad om å koble strøm, vann og avløp til felles 

infrastruktur i nærliggende hyttefelt, rehabilitering 

og flytting av stall, tilbygg til hytte, oppføring av 

utedo/uthus og felling av trær langs vei. Det ble 

videre gitt pålegg om retting og vedtak om 

tvangsmulkt knyttet til en sak som har pågått siden 

2019. 

Alle søknader som er behandlet etter 

verneforskriften eller naturmangfoldloven (NML) 

blir fortløpende lagt inn i Miljøvedtaksregisteret 

www.miljovedtak.no  (vedlegg 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Saker behandlet i 2020:  
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Vedlegg 1 

Oversikt over søknad og økonomisk tildeling gjennom Miljødirektoratets elektroniske 

søknadssenter (ESS) 2020. 

 

Det ble ikke søkt om tiltaksmidler i 2020.  

Søknad om å beholde ferdselsteller ved Madonnastien ble meldt inn og innvilget.  

 

Søknad om midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport 14/02/2021 11 
Årsmelding 2020 

 

Vedlegg 2 

 
Oversikt over behandlede saker 2020 som ligger i Miljøvedtaksregisteret 
 

Motorferdsel til hytte ved 
Båsumsetra, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

17.12.2020 Verneområder  

Motorferdsel til Øvre Bufjell i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

14.12.2020 Verneområder  

Motorferdsel til seter i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

11.12.2020 Verneområder  

Motorferdsel til seter i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

11.12.2020 Verneområder  

Motorferdsel til Vardefjellseter i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

10.12.2020 Verneområder  

Løypekjøring og transport til Sigdal 
kommunes hytter i Trillemarka-
Rollagsfjell NR 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

04.12.2020 Verneområder  

Motorferdsel til skogshusvære og 
hytte i Langseterlia i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

04.11.2020 Verneområder  

Felling av trær og vegetasjon langs 
Litjernvegen i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

23.09.2020 Verneområder  

Klopplegging ved 
Gammalseterbekken i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

23.09.2020 Verneområder  

Felling av trær langs veitrase ved 
Storvatn i Trillemarka-Rollagsfjell 
NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

23.09.2020 Verneområder  

Flytting av stall, endret plassering - 
Trillemarka-Rollagsfjell NR 
! Flere vedtak på samme sak 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

06.07.2020 Verneområder  

Dispensasjon for strøm, vann og 
avløp og energibrønn, hytte ved 
Storvatn i Trillemarka-Rollagsfjell 
NR 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

06.07.2020 Verneområder  

Tilbygg til hytte ved Ytrevatn i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

20.04.2020 Verneområder  



Rapport 14/02/2021 12 
Årsmelding 2020 

 

Motorferdsel til hytte i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

06.03.2020 Verneområder  

Bygging av uthus/utedo i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

20.02.2020 Verneområder  

Motorferdsel til seter i Trillemarka-
Rollagsfjell NR, dispensasjon 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

05.02.2020 Verneområder  

Motorferdsel til Snårsetra i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon - delvis innvilget 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

28.01.2020 Verneområder  

Motorferdsel til husvære i 
Trillemarka-Rollagsfjell NR, 
dispensasjon - delvis innvilget 

Last 
ned 
vedtak 

Forvaltningsstyret for 
Trillemarka -Rollagsfjell 
naturreservat 

22.01.2020 Verneområder  
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Norges nasjonalparker 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell 

naturreservat. Området består hovedsakelig av gammel skog som er lite 

påvirket av mennesker i nyere tid.  

Her kan du oppleve naturskog med stor variasjon i vegetasjon og arter i et 

landskap som strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog 

og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner 

som vitner om generasjoners bruk av utmarka utgjør dette et 

sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og 

kulturhistorie. 

 

Kontaktinformasjon Norges nasjonalparker 

Telefon: 

E-post: 

Nett: 

Post: 

Besøksadresse: 

03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

post@miljodir.no 

www.miljødirektoratet.no 

Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 

Brattørkaia 15, 7010, Trondheim 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jostein Harm Arkiv: 643 &20  
Arkivsaksnr.: 21/244     

 
Saken behandles av   
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Saken avgjøres av Kommunestyret 
 

Organisering Responssenteret  
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Responssenteret Kongsbergregionen organiseres som et vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommuneloven § 20-1.  
 

2. Forslag til vertskommuneavtale vedtas 

 

 

 

 

Vedlegg:   

Vertskommuneavtale 

  

Saksutredning  

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at Responssenteret i Kongsbergregionen organiseres som et 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-1 og at prosessen med å inngå kommunevise 

samarbeidsavtaler gjennomføres.  
 

Bakgrunn 

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i 
helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. 
Responssenteret er et samarbeid mellom de 8 kommunene i Kongsbergregionen og etableringen er en 
viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en 
integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
I henhold til ny kommunelov av 2019 er Kongsbergregionen nå organisert seg gjennom en todeling; 
Kongsbergregionens Interkommunalt politisk råd (Kommuneloven § 18-1) og Kongsbergregionens 
kommunale oppgave fellesskap for tjenesteutvikling (Kommuneloven § 19-1).  

 



På lik linje med Kongsbergregionen har Responssenteret vært organisert som et interkommunalt 
samarbeid. Sigdal kommunestyre vedtok vedtekter for det interkommunale samarbeidet om felles 
responssentertjenester for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Kongsbergregionen i 2019. 
 
Med vertskommunemodellen anses det som enklere å:  
 
1)Rekruttere inn flere deltakerkommuner i samarbeidet ved at nye kommuner kan tilkobles med 
samarbeidsavtale, uten å måtte få vedtak i et styre med 8 kommunedirektører og deretter i 8 
kommunestyrer. En forenkling av den byråkratiske prosessen. 
 
2)Legge forholdene til rette for et mer kostnadseffektivt og nyskapende Responssenter, siden flere 

deltakerkommuner vil redusere kostnaden for alle deltakerkommunene. Velferdsteknologi avlaster bruk 

av helsepersonell og dermed unngåtte kostnader og muliggjør omdisponering av ressurser i 

hjemmebaserte tjenester. 

 3)Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene og enklere 

beslutningsprosesser. En forenkling av den byråkratiske prosessen, som beskrevet i punkt 1.  

Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom én vertskommune og én 
samarbeidskommune. Dette betyr at det at det lages en avtale mellom den enkelte kommune og 
Responssenteret. 
 

Vurdering 

Avtale om Responssenteret i Kongsbergregionen er basert på kommunenes behov for god og systematisk 
ledelse og drift av felles tjenester. Samarbeidet er og vil være førende for den langsiktige forpliktelsen for 
de deltagende kommunene, og vil være førende for planlegging av bemanning og budsjetter. 
Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at 
personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. 
For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, forslås en avtale 
om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 for drift av Kongsbergregionens Responssenter. 
Avtalen inngås mellom responssenteret og deltakerkommunen. Når vertskommuneavtalen er vedtatt i 
kommunestyret og signert vil Responssenteret sammen med deltaker kommunen legge en plan for 
oppstart og oppfølging jmf vertskommuneavtale.  
Kommunedirektøren legger med dette frem politisk sak om å inngå ny organisasjonsform i tråd med ny 
kommunelov. I denne sammenheng har Styret i Responssenteret gitt noen anbefalinger i saken, basert på 
de erfaringer vi sitter med etter ca. ett år i full drift. Etter styrets ønske er det vertskommunemodellen 
etter kommunelovens kap 20 som er aktuell å ta i bruk. Utfordringen med §27 samarbeid har vært å 
tilkoble nye kommuner til Responssenteret, på bakgrunn av begrensninger som var gitt i §27 samarbeidet. 
Det vurderes derfor som hensiktsmessig at samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen 
beskrevet i kommuneloven kapittel 20, med Responssenterets eget org.nr 924327464.  
 

  

 

 

 

 

 



 
 

Vertskommuneavtale etter kommunelovens kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid, 

 

 

om 
 

Kongsbergregionen Responssenteret  
 

mellom 
 

Sigdal Kommune  
(Samarbeidskommune/ Deltakerkommune) 

 

og 

 
Kongsberg kommune  

(vertskommune) 
Vedtatt: 
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1. Bakgrunn 
Responssenteret i Kongsbergregionen er opprettet for å utføre de oppgaver som er delegert 
rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen med hjemmel i kommunelovens kapittel 20, 
administrativt vertskommunesamarbeid, §20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10 under 
Kongsberg kommune, med Responssenterets eget org nr: 924327464. 

Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom én vertskommune og én 
deltakerkommune. Avtalene i Kongsbergregionen er av praktiske årsaker skrevet som én avtale 
mellom flere parter, men er i realiteten flere bilaterale avtaler. 

Avtale om Responssenteret i Kongsbergregionen er basert på vedtak gjort i Kongsberg kommune 
15.11.2017, Arkivsak: 17/3811, vedrørende kommunenes behov for god og systematisk ledelse og 
drift av felles tjenester. Samarbeidet vil være førende for den langsiktige forpliktelsen for de 
deltagende kommunene, og vil være førende for planlegging av bemanning og budsjetter. 

Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at 
personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. 

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås avtale 
om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §20-2 for drift av Kongsbergregionens 
Responssenter. 

2. Formål: 
 Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende Responssenter. 
 Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene og 

samarbeidskommunene.  

Formålet med å etablere et interkommunalt samarbeid om Kongsbergregionens Responssenter 
gjennom inngåelse av denne avtalen er: 

 Etablere et godt responssenter for alle som bor og oppholder seg i de aktuelle kommunene.  

Dette skal oppnås gjennom å: 

 

 Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir 

benyttet i helse og omsorgstjenestene.  

 Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne 

avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene.  

 For at responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige trygghetstjenester, stilles det krav 

til at utførende tjeneste i kommunene reiser ut til tjenestemottaker ved behov.  

 Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikrer ivaretakelse av de 

innbyggere som ønsker/ har behov for digitale pleie og omsorgstjenester. 

 

 Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner. 

 



3 

 Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som aktuelle sykehus, 

ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer. 

 
 Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i 

deltakerkommunene. 
 
 

3. Definisjoner 
Kommunene i samarbeidet defineres slik: 

Vertskommune: Den kommune som har fått delegert myndighet til å utføre oppgaver på vegne av 
samarbeidskommunen.   

Samarbeidskommune: Den kommune som har delegert sin myndighet til rådmannen i en 
vertskommune. 

Deltakerkommuner: Kommunene i samarbeidet Kongsbergregionen fra 2017. 

4. Overordnet styring 
Delegert myndighet 
Kommunestyrene i samarbeidskommunene gir i henhold til denne avtalen, egen 
rådmann/kommunedirektør instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe beslutninger til 
rådmannen/kommunedirektør i vertskommunen på de områder det skal samarbeides om. 

 

5. Myndighet og oppgaver 
Kommunene ber rådmannen/kommunedirektøren delegere følgende myndighet og oppgaver til 
vertskommunens rådmann/kommunedirektør: 

 1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 1 -ledd 
gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen og i samarbeidende kommuner, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

2. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og 
fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-9. 

3. Ha søksmåls- og ankekompetansen samt være partsrepresentanter i rettssaker og tvister som knytter 
seg til oppgaver som tilligger samarbeidet og hvor deltakerkommunen er rett saksøker/saksøkt. 

Kommunene delegerer ikke myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av 
politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil for eksempel være virksomhetsplan, budsjett, 
tertialrapporter og årsrapport i tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som kommunestyrene selv 
initierer eller som legges frem av rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen. Saker av slik art 
skal alltid behandles av deltakerkommunenes egne organer. For den daglige drift legges de føringer 
som er gitt av vertskommunens rådmann/kommunedirektør eller politiske organer i vertskommunen til 
grunn. 

6. Vertskommunens ansvar 
Vertskommunen ved rådmannen/kommunedirektøren skal: 
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 Være arbeidsgiver for daglig leder og ansatte for Responssenteret, slik det er i dag. 
 Drifte alle tjenester i samarbeidet basert på nødvendige delegeringer 
 Stille til disposisjon nødvendige bygg og utstyr for det interkommunale samarbeidet. 
 Stille til disposisjon nødvendige støttefunksjoner for drift av det interkommunale samarbeidet. 

Til eksempel nyanskaffelser av velferdsteknologi. 

Daglig leder ved Responssenteret skal:   

 Utarbeide årsrapport med mål og resultatkrav. Planen skal beskrive de tiltak som planlegges 
for å få en god måloppnåelse, herunder forventet ressursinnsats. 

 Inngå nødvendige kontrakter /avtaler for drift av Kongsbergregionens Responssenter på vegne 
av deltakerkommunene. 

 Organisere kunde- og publikumskontakt for alle kommuner i forbindelse med de oppgaver 
som er lagt til vertskommunen, herunder veiledning, utarbeide relevant informasjonsmateriale 
m.m. 

 Annet arbeid som står i naturlig sammenheng med avtalens virkeområde, herunder innkjøp av 
utstyr, konsulenttjenester m.m. 

 Ansvar for regnskap for drift av Responssenteret. 
 Utarbeide årsrapport for Responssenteret på vegne av kommunedirektøren i vertskommunen  
 Utarbeide budsjett for tjenesten etter politiske føringer gitt i kommunedirektørforum. 

6.1 Implementering og opplæring:  
Når vertskommuneavtalen er vedtatt i kommunestyret og signert, vil Responssenteret sammen med 
deltakerkommunen legge en plan for oppstart og videreføring:  

Plan vil inneholde:  

 Kartlegge brukernært utstyr (trygghetsalarmer og andre teknologier) for implementering 
 Organisatorisk oppbygging av struktur i Responssenteret Kongsbergregionen 
 Integrasjon mot journalsystemet (systemansvarlig for journal deltar)  
 Integrasjon mot AD  
 Test 
 Opplæring av teknikere og helsepersonell ved tilstedeværelse av representanter fra 

Responssenteret ved oppstart.  
 Oppstart og i drift.  
 Oppfølging og videreutvikling 

7. Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar: 
Deltakerkommunene ivaretar selv følgende oppgaver: 

a. Vedta forskrifter, herunder kommunale avgiftssatser 

b. Vedta planer for den enkelte kommune. 

c.  Bestemme nivået på tjenesteinnholdet i den enkelte deltakerkommunen eller tjenester direkte 
rettet mot innbyggere i den enkelte deltakerkommunen. 

d:  Sørge for å legge til rette for at ressurser avsettes for gode implementerings- og 
endringsprosesser som bidrar til å sikre en vellykket bruk av velferdsteknologi 
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8. Organisering av Responssenteret 
Responssenteret organiseres som en tjeneste ledet av daglig leder, som dagens praksis, med delegert 
ansvar for drift, personal og økonomi. Vertskommunen har ansvar for tilsettinger i tråd med vanlige 
prosedyrer, 

Tjenesten har hovedkontor i Kongsberg kommune, av 15.11.2017, Arkivsak: 17/3811. Hver kommune 
er ansvarlig for å stille nødvendige utstyr til rådighet for tjenesten i den enkelte kommune. Kostnader 
ved dette belastes den enkelte kommune. 

Oppmøtested for den enkelte ansatte er ved kontoret til vertskommunen.  

8.1 Support, oppgradering/vedlikehold og rutiner:  
Responssenteret Kongsberg har supportavtale med leverandør som innebærer mulighet for 
døgnkontinuerlig bistand. Deltaker kommune melder feil/ forbedringsønsker til Responssenteret 
Kongsberg via drift@responssenteret.no , ved akutte feil ring Responssenterets sentral på telefon:  
32 28 60 00. Oppgradering/vedlikehold er avtalt med leverandør. Kortere nedetid kan komme ved 
planlagt oppgradering og vedlikehold. Men vi passer på at denne planlagte tiden er innenfor trygge 
tidsrammer. Deltakerkommunene vil bli orientert fra Responssenteret Kongsberg om ny funksjonalitet 
i løsning.  

Det opprettes en samhandlingsplattform i Teams for alle deltakende kommuner hvor rutiner og 
dokumentasjon legges. Denne plattformen benyttes også til samhandling mellom de ulike 
kommunene. 

9. Rapportering 
Daglig leder ved Responssenteret rapporterer til kommunedirektøren i vertskommunen.  

De kommunene som tiltrer vertskommunesamarbeidet vil være likeverdig part i samarbeidet, der 
Kongsberg kommune er vertskommune. Styreleder for Responssenteret er kommunedirektøren i 
Kongsberg kommune eller den kommunedirektøren bemyndiger.  

Følgende forum for å ivareta kommunene i henhold til utvikling og drift:  

 Kommunedirektørforum: Kommunedirektørene i deltakende kommuner. Innkalles til møte 
minimum 2 gang pr. år. Status, strategi og økonomi for Responssenteret Kongsbergregionen 
fremlegges.  
 

 Helse og omsorgsnettverk forum: leder for helse og omsorgstjenestene. Innkalles til møte 
minimum 2 ganger pr år. Status, strategi, økonomi og videreutvikling av Kongsbergregionens 
Responssenter.  

 
 Faglig forum: helsepersonell/ teknisk personell/ superbrukere for løsning. Innkalles til møte 

minimum 4 ganger pr år i tillegg til samhandling på Teams.  

10. Plan og økonomi 
Responssenteret skal styres etter oppnevnt mandat med mål og gevinstoppfølging for kommunene i 
samarbeidet.  

Daglig leder for Responssenteret har ansvaret for utarbeidelse av årsrapport og budsjett for tjenesten.  
som legges fram for kommunedirektørforumet  

Responssenteret skal følge kommunenes e-kommunestrategi og tilrettelegge for digital kontakt med 
brukerne etter vedtatte strategier. 
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10.1 Utgifter til drift 
Vertskommunens utgifter til tjenesten vedr. lønn, opplæring, veiledning, kurs, kontorutgifter og annet, 
finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene. 

Kostnadsfordeling for regionalt responssenter for velferdsteknologi fra vedtak 15.11.2017, Arkivsak: 
17/3811 videreføres. 

Tjenestens kostnader vedrørende lønn, opplæring, veiledning, kurs, hospitering og utdanning og andre 
kompetansehevende tiltak, kontorutgifter, reiseutgifter, teknisk drift, service og vedlikehold, utvikling 
av løsning mv. fordeles mellom kommunene etter følgende fordelingsnøkkel:  

 Fast andel som deles likt mellom kommunene:   20 % 
 Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 80 % 

 
Kostnadene fordeles likt etter nøkkel på alle deltakende kommuner. Tiltrer flere kommuner, går 
kostnaden tilsvarende ned for alle kommuner. Ved tilsetting av flere ansatte i svartjenesten pga. 
økende volum i svartjenesten, vil kostnaden fordeles på alle kommuner.  

Pr. 1.1.2021 er fordeling slik, forutsatt at alle kommuner deltar i samarbeidet:  

For hver ny kommune som tilslutter seg vår tekniske løsning, er det en etableringskostnad som 
leverandør tar for å knytte til en ny kommune i løsningen.  

For hver APP som blir benyttet av hjemmetjenesten/ pårørende, er det en driftskostnad pr år kr. 99,- pr 
APP.  

Hver kommune må foreta et suppleringskjøp fra for bruk av API som sikrer kommunikasjon mellom 
journalsystem og leverandør. 

Kostnadsnøkkelen er gjeldende fra avtalens inngåelse. 
Endring av kostnadsnøkkel skal drøftes i  kommunedirektørforum  før oversendelse til den enkelte 
deltakerkommunen for vedtak. Kostnadsnøkler vedtas samlet for alle kommuner i samarbeidet. 

11.Innskudd, lån og investeringer 
 Responssenteret har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer. Ved behov for 
dette skal de enkelte kommunene selv gjøre vedtak. 

 
Det er vertskommunen som har det daglige ansvaret for tjenesteproduksjonen og partene i avtalen er 
enig om at budsjettvedtaket i vertskommunen vil være førende for samarbeidskommunenes vedtatte 
budsjett. Evt. avvikende endelig budsjettvedtak i samarbeidskommunen, vil anses som en uenighet 
mellom partene om inngått avtale og vil kunne medføre oppsigelse av avtalen for denne kommunen. 

12. Evaluering 
Med bakgrunn i målsettingen i denne avtalen skal det legges opp til en overordnet gjennomgang og 
drøfting av fellestjenesten minst hvert fjerde år. 

 

13.0ppsigelse 
Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf. 
Kommuneloven kapittel 20 § 20-8. 
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Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
vertskommunesamarbeidet. 

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som 
omfattes av samarbeidsordningen. De ansattes rettigheter skal ivaretas etter Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. 

Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale utgiftsdekning regnet fra 31. 
desember påfølgende budsjettår etter at uttreden har skjedd. 

De eiendeler og verdier som er opparbeidet i fellesskap under avtalen, skal tilbakeføres til kommunene 
etter samme fordelingsnøkkel som er etablert for deling av kostnader 

14. Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom en av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. Endringer 
krever enighet mellom vertskommunen og samarbeidskommunen. 

15. Mislighold 
Dersom samarbeidskommunen vesentlig misligholder sin forpliktelse etter denne avtalen, kan 
vertskommunen kreve opphør av samarbeidet med øyeblikkelig virkning. 

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan samarbeidskommunen kreve 
opphør av samarbeidet med øyeblikkelig virkning. 

Kommunen kan da kreve sitt økonomiske tap dekket av den kommunen som misligholder avtalen. 

16. Tvister 
Eventuell uenigheter mellom partene for den del av avtalen som er rettslig forpliktende skal søkes løst 
i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære 
domstolene. Verneting i slike saker skal være vertskommunens verneting. 

17. Ikrafttredelse og varighet 
Avtalen, og vertskommunens myndighet til å treffe vedtak, trer i kraft fra 1. mars 2021. 

18. Kommunestyrets godkjenning 
Avtalens gyldighet forutsetter godkjennelse av kommunestyret selv i den enkelte kommune, jfr. 
Kommuneloven kapittel 20 §20-4, I. ledd. 

Denne utstedes og undertegnes i 2 — to — eksemplarer, hvorav partene beholder 1 — ett — 
eksemplar hver. 

 

X X
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